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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 22 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. 

16 augustus: De politie in Istanboel dwingt drie mensen 
in een gepantserd voertuig te stappen en onderwerpt 
hen aan foltering en mishandeling in een poging om hen 
als informanten te gebruiken. 

18 augustus: Aanklagers weigeren Murat Turan, een 
man die gevangen zit wegens vermeende banden met 
de Gülen-beweging, toestemming te geven om zijn 11-
jarige zoon Ömer Faruk, die momenteel wegens een 
hartkwaal op de intensive zorg ligt, te bezoeken. 

18 augustus: Het ministerie van Justitie heeft in een 
schriftelijk advies verklaard dat de arrestatie van een 
student van de Boğaziçi-universiteit op beschuldiging 
van aanzetten tot haat met een poster waarop de Kaaba 
- de heiligste plaats van de islam - met holebi-vlaggen 
was afgebeeld, "rechtmatig" was, en voegde eraan toe 
dat homoseksualiteit in de islam "verboden" is. 

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. 

21 augustus: Alev Şahin, een voormalige werknemer uit 
de publieke sector bekend om haar activisme nadat ze 
summier uit haar baan was gezet, kondigde op sociale 
media aan dat zes mensen die zich voordeden als 
politieagenten haar in een zwarte paneelwagen 
probeerden te leiden zonder een officieel 
aanhoudingsbevel te presenteren. Şahin zei dat het om 
een poging tot ontvoering ging. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 
VERENIGING 

16 augustus: De politie in Istanboel heeft activiste 
Nursel Tanrıverdi kort vastgehouden toen zij een sit-in 
hield om te protesteren tegen het feit dat zij na een 
staatsgreep in 2016 op staande voet uit haar baan in de 
openbare sector was gezet. 

17 augustus: De politie in Istanboel heeft 11 mensen, 
waaronder vier minderjarigen, aangehouden omdat zij 
terroristische propaganda zouden hebben verspreid 
tijdens hun aanwezigheid op een door de HDP 
georganiseerd festival. 

18 augustus: De gendarmerie in Şanlıurfa hield 11 
mensen aan voor het houden van een protest tegen een 



lokaal energiedistributiebedrijf over stroomstoringen. De 
arrestanten werden later op de dag vrijgelaten nadat ze 
voor een rechtbank waren verschenen. 

20 augustus: President Recep Tayyip Erdoğan 
vaardigde een presidentieel decreet uit dat de Raad van 
toezicht van de staat (DDK) machtigt om ngo's te 
inspecteren. Deze ontwikkeling kwam er na de 
parlementaire wetgeving van vorig jaar die het ministerie 
van Binnenlandse Zaken toestond leidinggevenden te 
vervangen van elke stichting die wordt vervolgd op 
beschuldiging van "terrorisme". 

22 augustus: De politie in Hatay heeft vier mensen 
aangehouden die protesteerden tegen een politie-inval 
in januari die leidde tot de dood van een 70-jarige vrouw 
die een hartaanval had gekregen. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

16 augustus: JinNews-verslaggever Beritan Canözer, 
die op 13 augustus werd aangehouden in het kader van 
een onderzoek in verband met terrorisme, werd na drie 
dagen hechtenis vrijgelaten. 

17 augustus: In een jaarverslag van de Vereniging voor 
de Vrijheid van Meningsuiting (İFÖD) staat dat tussen 
2016 en 2020 in totaal 349.763 websites in Turkije 
verboden zijn. 

17 augustus: Volgens berichten in de regeringsgezinde 
media is de regeringspartij van plan een nieuw 
wetsvoorstel in te dienen dat voorziet van 
gevangenisstraffen voor gebruikers van sociale media 
die iemand "beledigen" of "leugens en desinformatie" 
verspreiden. 

17 augustus: De politie in Istanboel heeft zes mensen 
aangehouden omdat ze op openbare plaatsen anti-
migranten spandoeken hadden opgehangen. De 
arrestanten werden dezelfde dag nog vrijgelaten nadat 
ze voor de rechter waren verschenen. 

17 augustus: De autoriteiten blokkeren de toegang tot 
verschillende nieuwsberichten over vermeende 
gemeentelijke corruptie in Kocaeli. 

17 augustus: Een rechtbank in Istanboel besluit de 
toegang te blokkeren tot een blogbericht van een 
persvrijheidsmonitor over een eerdere blokkering van de 
toegang tot nieuwsberichten over vermeende justitiële 
corruptie. 

18 augustus: De politie in Ankara heeft zes mensen 
aangehouden, onder wie medewerkers van de HDP, 
vanwege hun berichten op sociale media. 

19 augustus: Buurtwachten in Istanboel vielen drie 
verslaggevers aan en verhinderden dat zij verslag deden 
over de dood van een driejarig kind dat in het ziekenhuis 
om het leven kwam nadat het in een liftschacht was 
gevallen. 

19 augustus: Committee to Protect Journalists (CPJ) 
drong er in een verklaring bij de Turkse autoriteiten op 
aan om snel en transparant een onderzoek in te stellen 
naar de dood van journalist Aydın Taş, directeur van het 
Crimean News Agency (QHA) die op 8 augustus dood 
werd aangetroffen in Ankara. Hoewel de dood van Taş 
als zelfmoord is geclassificeerd, zeiden de collega's van 
de journalist dat zij niet geloofden dat Taş werkelijk 
zelfmoord had gepleegd. 

20 augustus: Oppositiepoliticus Buğra Kavuncu werd 
door een aanvaller geslagen bij het verlaten van een tv-
studio waar hij aan een programma had meegewerkt. 
Het incident vond plaats na dreigende opmerkingen van 
president Recep Tayyip Erdoğan, die zei dat een 
eerdere aanval op oppositieleider Meral Akşener "nog 
maar het begin" was. 

22 augustus: De nationale publieke omroep TRT 
ontslaat zonder compensatie Deniz Salmanlı, een 
technisch medewerkster die 22 jaar in dienst was en 
tegen wie een onderzoek liep over haar commentaar in 
de sociale media. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

17 augustus: Sadık Yıldırım, een man van wie wordt 
aangenomen dat hij dicht bij de regeringspartij staat, 
werd door een rechtbank vrijgelaten kort nadat hij was 
aangehouden omdat hij op sociale media de politieagent 
had bedreigd die hem in hechtenis had genomen nadat 
in zijn auto drugs en wapens waren gevonden. 

18 augustus: Het ministerie van Justitie verklaarde in 
een schriftelijk advies dat de arrestatie van een student 
van de Boğaziçi-universiteit op beschuldiging van 
aanzetten tot haat met een poster waarop de Kaaba - de 
heiligste plaats van de islam - met holebi-vlaggen was 
afgebeeld, "rechtmatig" was, en voegde eraan toe dat 
homoseksualiteit in de islam "verboden" is. 



19 augustus: Een journalist onthulde dat de 
aanklachten wegens terrorisme tegen een in de VS 
gevestigde Turkse zakenman in juli werden ingetrokken, 
een maand nadat hij bezoek had gekregen van de 
Turkse ambassadeur in de VS. 

20 augustus: Oppositiepoliticus Buğra Kavuncu werd 
door een aanvaller geslagen bij het verlaten van een tv-
studio waar hij aan een programma had meegewerkt. 
Het incident vond plaats na dreigende opmerkingen van 
president Recep Tayyip Erdoğan, die zei dat een 
eerdere aanval op oppositieleider Meral Akşener "nog 
maar het begin was". 

KOERDISCHE MINDERHEID 

16 augustus: JinNews-verslaggever Beritan Canözer, 
die op 13 augustus werd aangehouden in het kader van 
een onderzoek in verband met terrorisme, werd na drie 
dagen in hechtenis vrijgelaten. 

17 augustus: Een groep mensen in Antalya hield een 
auto aan en sloeg een man, Erhan Sevim, omdat hij van 
Koerdische afkomst was. Het incident vond plaats nadat 
regeringsgezinden hadden beweerd dat de bosbranden 
in de regio waren aangestoken door de vogelvrije 
Koerdische Arbeiderspartij (PKK). 

17 augustus: De politie in Istanboel heeft elf mensen, 
waaronder vier minderjarigen, aangehouden omdat zij 
terroristische propaganda zouden hebben verspreid 
tijdens hun aanwezigheid op een door de HDP 
georganiseerd festival. 

18 augustus: De politie in Ankara hield zes mensen 
aan, waaronder werknemers van de HDP, wegens hun 
berichten op sociale media. Vijf van de arrestanten 
werden op 20 augustus onder gerechtelijk toezicht 
vrijgelaten, terwijl één door een rechtbank werd 
gearresteerd. 

19 augustus: De gendarmerie in Hakkari hield acht 
mensen aan, onder wie provinciale HDP-bestuurders. 
De arrestanten werden op 22 augustus vrijgelaten. 

20 augustus: De politie in İstanbul heeft 19 leden en 
provinciale bestuurders van de HDP aangehouden. 

20 augustus: De politie in Şırnak houdt voormalig 
mede-burgemeester Serhat Kadırhan aan. 

22 augustus: Een gevangenis in Elazig start een 
onderzoek naar gevangene en voormalig HDP-wetgever 
Leyla Güven voor het zingen van Koerdische muziek 
achter de tralies. 

ANDERE MINDERHEDEN 

16 augustus: Ebrar Karakurt, een speelster van het 
nationale volleybalteam voor vrouwen, kreeg online te 
maken met homofobe aanvallen nadat ze een foto met 
haar vriendin had gedeeld op Instagram. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

16 augustus: De politie in Istanboel dwong drie 
personen in een gepantserd voertuig te stappen en 
onderwierp hen aan foltering en mishandeling in een 
poging om van hen informanten te maken. 

18 augustus: Een politieagent in Şanlıurfa heeft een 
man, Mustafa Bektaş, die per ongeluk bij hem aanbelde, 
fysiek mishandeld en zijn been gebroken. 

19 augustus: Uit mediaberichten blijkt dat acht 
gevangenen die op 11 augustus onvrijwillig van een 
gevangenis in Şanlıurfa naar andere gevangenissen 
werden overgebracht, tijdens de overbrenging werden 
gemarteld en mishandeld. 

20 augustus: De bewakers in een gevangenis in Adana 
hebben gedetineerden fysiek en verbaal mishandeld. 

20 augustus: De gendarmerie in Hakkari heeft advocaat 
Harika Günay Karataş, die een centrum bezocht om 
cliënten te bezoeken die in hechtenis zaten, fysiek 
mishandeld. 

20 augustus: De politie in Hakkari heeft een 
medewerker van een koeriersbedrijf fysiek mishandeld 
na een klacht van de echtgenoot van een politieagent. 

20 augustus: Uit een gezamenlijk rapport van drie 
Turkse mensenrechtenorganisaties blijkt dat 
gedetineerden in twee gevangenissen in Adana en 
Kahramanmaraş het slachtoffer waren van beledigingen, 
bedreigingen en mishandeling. 



TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 
SCHENDINGEN 

17 augustus: Een Turkse luchtaanval treft een kliniek in 
Noord-Irak, waarbij acht mensen om het leven komen. 


