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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 579 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. 

21 oktober: Uit berichten blijkt dat een 

gevangenisbestuur in Izmir de voorwaardelijke vrijlating 

van gevangene Remziye Polat heeft geweigerd onder 

het voorwendsel dat zij geen "berouw" zou hebben 

getoond. 

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 z jn baan s ontslagen en die op 

6 augustus 2019 als vermist s opgegeven. H j s een 

van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke 

gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 

2016. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 

VERENIGING 

19 oktober: De politie in Antalya greep in bij een 

demonstratie en hield Fatma Karakuzu en Melek 

Çetinkaya kort vast. Karakuzu is de moeder van Ayşe 

Özdoğan, een kankerpatiënte in de eindfase die 

gevangen zit wegens vermeende banden met de 

Gülenbeweging. De twee hielden de demonstratie om op 

te roepen tot de vrijlating van Özdoğan. 

19 oktober: De politie in Istanboel greep in bij een 

demonstratie voor een gerechtsgebouw. Drie mensen 

werden kort vastgehouden. 

20 oktober: De politie in Ankara grijpt in bij een betoging 

uit protest tegen de massaontslagen in overheidsdienst, 

en houdt kortstondig vier mensen aan. 

20 oktober: Een rechtbank in Mardin spreekt vijf 

journalisten en drie anderen vrij die terechtstonden 

wegens hun deelname aan demonstraties. 

21 oktober: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er 

geen sprake was van een schending van de rechten in 

de zaak van vier personen die eerder waren veroordeeld 

wegens beschuldigingen in verband met de Gezi Park-

protesten van 2013. 

21 oktober: Het bureau van de gouverneur van 

Şanlıurfa vaardigde een verbod uit op alle 

openluchtbijeenkomsten voor een periode van zeven 

dagen. 

22 oktober: De politie in Istanbul houdt 45 studenten 

kort aan wegens protest tegen de door de regering 

aangestelde rector van de Boğaziçi Universiteit. 



25 oktober: De politie in Van grijpt in bij een persbriefing 

die door lokale medische kamers wordt georganiseerd, 

waarbij twee mensen kort worden vastgehouden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

19 oktober: Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens veroordeelt Turkije in de zaak van Vedat Şorli, die 

tot een gevangenisstraf werd veroordeeld wegens 

belediging van de president. Het Hof drong er bij Turkije 

op aan de wet op het beledigen van de president te 

wijzigen. 

19 oktober: De luchthavenpolitie in Istanbul houdt 

rapper Önder Doğan (alias Murda) kort aan. Doğan 

wordt ervan beschuldigd in sommige van zijn nummers 

aan te zetten tot drugsgebruik. 

19 oktober: Aanklagers in Van startten een onderzoek 

naar journalist Oktay Candemir naar aanleiding van een 

bericht op sociale media. Candemir werd door de politie 

gedagvaard voor een verhoor. 

19 oktober: Aanklagers dagvaarden actrice Berna Laçin 

voor een getuigenverhoor. Ze werd ondervraagd over 

haar opmerkingen op sociale media over de hoge 

voedselprijzen. 

20 oktober: Een rechtbank in İzmir begon het proces 

tegen documentairemaker Oktay İnce op beschuldiging 

van belediging van de president. De aanklager eiste 

gevangenisstraf voor İnce. 

20 oktober: Een rechtbank in Ankara besluit tot de 

arrestatie van een persoon wegens vermeende 

belediging van Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van 

de republiek. 

20 oktober: Een rechtbank in Burdur blokkeert de 

toegang tot twee nieuwsberichten en een column van de 

krant Evrensel. 

20 oktober: Een rechtbank in Ankara besluit de toegang 

te blokkeren tot twee nieuwsberichten over 

beschuldigingen van corruptie waarbij de staatsbank 

Ziraat betrokken is. 

20 oktober: Een rechtbank in Istanboel besluit de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen van omkoping waarbij hooggeplaatste 

politiechefs betrokken zijn. 

20 oktober: De nieuwssite Bianet meldt dat in het derde 

kwartaal van het jaar 29 journalisten het slachtoffer zijn 

geworden van fysiek geweld, 11 journalisten zijn 

gearresteerd en 205 journalisten terecht hebben 

gestaan, meestal op beschuldiging van terrorisme. De 

autoriteiten blokkeerden de toegang tot in totaal 248 

nieuwsartikelen. 

21 oktober: De politie in İzmir heeft 17 leden van de 

HDP aangehouden wegens hun berichten op sociale 

media. 

22 oktober: Een rechtbank in Istanbul heeft een 

voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden 

uitgesproken tegen Pınar Yıldırım, een populaire 

socialemedia-influencer die bekend staat als "Pucca", op 

beschuldiging van het beledigen van mannen op sociale 

media. 

22 oktober: Een rechtbank in Istanboel vaardigde een 

aanhoudingsbevel uit tegen de in Duitsland woonachtige 

muzikant Ferhat Tunç omdat hij een voormalige premier 

zou hebben beledigd. 

22 oktober: Aanklagers van Istanboel stellen een 

onderzoek in naar journalist Fırat Fıstık in verband met 

zijn reportages over de door de regering benoemde 

rector van de Boğaziçi-universiteit. 

22 oktober: Een rechtbank in Gaziantep besluit de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

gemeentelijke aanbestedingen die zouden zijn gegund 

aan een familielid van een plaatselijke 

districtsburgemeester. 

22 oktober: Een rechtbank in Istanboel besluit de 

toegang te blokkeren tot een column en twee 

nieuwsartikelen over beschuldigingen van plagiaat aan 

het adres van een academicus. 

22 oktober: Oppositieparlementslid Utku Çakırözer 

meldt dat staatsbedrijven in de eerste negen maanden 

van het jaar bijna 45 procent van hun 

reclameboodschappen hebben gepubliceerd op drie 

regeringsgezinde tv-zenders, terwijl op belangrijke 

regering kritische zenders geen reclamespots werden 

geplaatst. 

24 oktober: Aanklagers in Ankara zijn een onderzoek 

gestart naar journalist Barış Pehlivan over een column 

die hij schreef over het Algemeen Commando van de 

Gendarmerie. 



MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

18 oktober: Tien buitenlandse ambassades in Ankara 

leggen een gezamenlijke verklaring af waarin zij 

oproepen tot de onmiddellijke vrijlating van Osman 

Kavala. De zakenman zit al vier jaar in de gevangenis, 

ondanks een bevel van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens om hem vrij te laten. Kavala 

kondigde op 22 oktober aan dat hij geen rechtszittingen 

meer zal bijwonen of verklaringen ter verdediging zal 

afleggen omdat hij alle hoop op een eerlijk proces heeft 

verloren. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

20 oktober: De Italiaanse Federatie voor 

Mensenrechten (FIDU) heeft bij het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens een deskundigenadvies 

ingediend waarin zij stelt dat de te ruime en vage 

formulering van de Turkse antiterreurwetgeving niet 

voldoet aan de kwaliteit van het recht en derhalve 

vatbaar is voor willekeurig gebruik. 

22 oktober: De gevangengenomen 

mensenrechtenactivist Osman Kavala kondigt aan dat hij 

niet langer aanwezig zal zijn bij rechtszittingen of 

verklaringen ter verdediging zal afleggen omdat hij alle 

hoop op een eerlijk proces heeft verloren. Kavala zit al 

vier jaar achter de tralies ondanks een bevel van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens om hem vrij 

te laten. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

18 oktober: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt 

HDP-lid Mehmet Eşref Mamedoğlu tot zeven jaar en zes 

maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme. 

19 oktober: Een rechtbank in Edirne heeft de Duits-

Koerdische zanger Saide İnaç tot drie jaar, een maand 

en 15 dagen gevangenisstraf veroordeeld op 

beschuldiging van terrorisme. 

19 oktober: Een gevangenis in Yozgat verbood 

gevangenen Koerdisch te spreken aan de telefoon en 

onderbrak de gesprekken van de gevangenen die 

Koerdisch spraken. 

21 oktober: De politie in İzmir heeft 17 HDP-leden 

aangehouden vanwege hun berichten op sociale media. 

20 oktober: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt de 

voormalige districtsburgemeester Ayşe Gökkan tot 30 

jaar gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

19 oktober: Een gevangenis in Yozgat verbood 

gevangenen om Koerdisch te spreken aan de telefoon 

en onderbrak de gesprekken van de gevangenen die in 

het Koerdisch spraken. 

20 oktober: Uit berichten blijkt dat een gevangenis in 

Istanboel brieven van de gevangen academicus Nuriye 

Gülmen heeft gecensureerd. De 

gevangenisadministratie verbood de brieven op grond 

van het feit dat ze "aanstootgevend" waren. 

20 oktober: Een gevangenisbestuur in Şırnak 

belemmerde de behandeling en ziekenhuisopname van 

gedetineerden. 

21 oktober: Een gevangenis in Samsun weigerde 

ziekenhuisopname aan gedetineerden die weigerden 

mondfouillering te ondergaan. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

19 oktober: Europees parlementslid Tineke Strik zei in 

een interview dat Turkije niet als een veilig land voor 

migranten en asielzoekers kan worden beschouwd. Strik 

wees erop dat het land niet gebonden is aan het 

vluchtelingenverdrag als het gaat om niet-Europese 

onderdanen. 

22 oktober: Turkse media meldden dat 13 Marokkaanse 

migranten die vanuit Turkije illegaal Griekenland waren 

binnengekomen, waren uitgekleed en geslagen voordat 

zij illegaal naar Turkije werden teruggestuurd. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

19 oktober: Uit berichten blijkt dat Adem Özbey, een 

gevangene in een gevangenis in Van, uit zijn afdeling is 

gehaald voor een verhoor waarbij hij werd gefolterd. Een 

andere gevangene uit dezelfde inrichting meldde dat 

Özbey nadien niet naar een ziekenhuis werd gebracht. 

20 oktober: Zeven gevangenen die onvrijwillig van een 

gevangenis in Diyarbakır naar andere provincies waren 



overgebracht, werden gefouilleerd. Degenen die zich 

verzetten werden fysiek mishandeld. 

20 oktober: De bewakers van een gevangenis in Ankara 

hebben tien gevangenen die zich verzetten tegen 

visitatie tijdens een onvrijwillige overplaatsing uit een 

gevangenis in Kırıkkale, fysiek mishandeld. 

20 oktober: Een vrouwelijke gevangene in een 

gevangenis van Mersin zou tijdens een 

ziekenhuisopname het slachtoffer zijn geworden van 

seksuele intimidatie door een soldaat. Nadat zij op de 

intimidatie had gereageerd, werd zij terug naar de 

gevangenis gebracht zonder dat zij werd behandeld. 

23 oktober: De politie in Diyarbakır heeft twee mensen 

gemarteld tijdens een huiszoeking om hen in hechtenis 

te nemen. 

23 oktober: De bewakers in een gevangenis in Kayseri 

hebben een gehandicapte gevangene, Şaban Kaygusuz, 

fysiek mishandeld omdat hij zich verzette tegen een 

fouillering. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 

SCHENDINGEN 

21 oktober: Een in Stockholm gevestigde NGO heeft 

een verslag gepubliceerd over de buitengerechtelijke of 

onwettige uitlevering van Turkse regeringscritici die 

buiten Turkije wonen. 

VROUWENRECHTEN 

20 oktober: Een vrouwelijke gevangene in een 

gevangenis van Mersin werd tijdens een 

ziekenhuisopname naar verluidt het slachtoffer van 

seksuele intimidatie door een soldaat. Nadat zij op de 

intimidatie had gereageerd, werd zij terug naar de 

gevangenis gebracht zonder dat zij behandeld werd. 


