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WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 125 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 20162018 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
26 oktober: Het bureau van de gouverneur van Tunceli
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in de
open lucht voor een periode van 15 dagen.
27 oktober: Een rechtbank in Erzincan veroordeelde 15
mensen tot elk zes jaar en acht maanden

gevangenisstraf op beschuldigingen in verband met hun
deelname aan de Gezi Park-protesten in 2013.
28 oktober: Het bureau van de gouverneur van Hakkari
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in de
open lucht voor een periode van 15 dagen.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
25 oktober: De autoriteiten blokkeerden de toegang tot
drie nieuwsberichten over geestelijke Ahmet Mahmut
Ünlü.
25 oktober: Een rechtbank in Bursa veroordeelde
advocaat Sedat Ata tot 11 maanden en 20 dagen
gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van de
president. De ontwikkeling kwam dagen na een
uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens in een andere zaak dat het veroordelen van
personen wegens belediging van de president een
schending van de rechten is.
25 oktober: Een rechtbank in Ankara besloot de
toegang te blokkeren tot een column en twee
nieuwsberichten over beschuldigingen van nepotisme
gericht tegen een pro-regeringsstichting.
26 oktober: Aanklagers van Istanboel hebben een
onderzoek ingesteld naar journaliste Pınar Gayıp over
haar reportages en commentaar op sociale media over
een soldaat die terechtstaat voor het seksueel
aanranden van een vrouw.
26 oktober: De Stichting voor de Mensenrechten van
Turkije (TİHV) rapporteerde dat tussen 2015 en 2019
beschuldigingen van het verspreiden van terroristische
propaganda en het beledigen van de president de
belangrijkste beschuldigingen waren die werden gebruikt

als grond voor het inperken van de vrijheid van
meningsuiting.

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT

26 oktober: Rechtbanken in Diyarbakır en Erzurum
hebben beslist om de toegang te blokkeren tot vier
websites die worden gebruikt door de pro-Koerdische
Jinnews, Umut Gazetesi en Etkin nieuwsagentschap.

26 oktober: Het Arrested Lawyers Initiative meldde dat
450 advocaten in totaal 2.786 jaar zijn veroordeeld op
beschuldiging van terrorisme sinds een couppoging in
juli 2016.

26 oktober: Een rechtbank in Istanboel veroordeelt
auteur Hamide Yiğit tot het betalen van een geldboete
aan een pro-regerings NGO over een boek dat zij heeft
gepubliceerd.

29 oktober: Een beroepscommissie weigerde vier
academici die van hun universiteit waren ontslagen
omdat ze een verklaring hadden ondertekend waarin
werd opgeroepen tot een vreedzame regeling van het
conflict in de Koerdische provincies, in ere te herstellen.

26 oktober: Het bureau van de gouverneur van Hatay
annuleert een theaterstuk over "obscene woorden" in het
stuk.
27 oktober: De Hoge Raad voor Radio en Televisie
(RTÜK) legde een boete op aan de zender Halk TV
wegens een programma over beschuldigingen van
nepotisme over een pro-regeringsstichting. De RTÜK
legde ook een boete op aan de zender TELE 1 voor een
reportage over een voormalige parlementsvoorzitter.
28 oktober: Een hof van beroep van Gaziantep
vernietigt de gevangenisstraf van 3 jaar van Azadiya
Welat-verslaggever Çetin Kurşun, en eist een hogere
straf wegens beschuldiging van terrorisme.
28 oktober: Een rechtbank in İzmir heeft besloten
journalist Aziz Oruç vrij te spreken nadat een eerdere
gevangenisstraf door het Hooggerechtshof van Beroep
was vernietigd.
29 oktober: De politie in Siirt heeft Cemil Taşkesen
aangehouden omdat hij in een video het woord
"Koerdistan" heeft gebruikt. Taşkesen wordt beschuldigd
van het verspreiden van terroristische propaganda.
29 oktober: Een beroepscommissie weigert vier
academici die van hun universiteit zijn ontslagen omdat
zij een verklaring hebben ondertekend waarin wordt
opgeroepen tot een vreedzame regeling van het conflict
in de Koerdische provincies, in hun rechten te herstellen.
29 oktober: Het presidentieel bureau verhindert dat
twee regeringskritische tv-stations en een
persagentschap de plechtigheid op de Dag van de
Republiek in Ankara kunnen volgen.

KOERDISCHE MINDERHEID
25 oktober: De bewakers in een gevangenis in Şırnak
probeerden gedetineerden te dwingen het volkslied te
zingen en vielen degenen die weigerden fysiek aan.
Sommige gevangenen raakten gewond als gevolg van
de agressie.
26 oktober: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt de
lokale politica Emine Ruken Akça tot zeven jaar en zes
maanden op beschuldiging van terrorisme.
28 oktober: Een rechtbank in Batman veroordeelde de
lokale HDP-politici Fatma Ablay en Ömer Kulpu tot één
jaar en acht maanden gevangenisstraf op beschuldiging
van terrorisme.
29 oktober: De politie in Siirt houdt Cemil Taşkesen aan
omdat hij in een video het woord "Koerdistan" heeft
gebruikt. Taşkesen wordt beschuldigd van het
verspreiden van terroristische propaganda.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
25 oktober: Een gevangenisbestuur in Adana weigerde
ziekenhuisopname aan de gevangen journalist İbrahim
Karakaş omdat hij weigerde zich in handboeien te laten
behandelen.
26 oktober: De familie van voormalig leraar Hakan
Kanat, die werd gearresteerd wegens vermeende
banden met de Gülenbeweging, kondigde aan dat ze
geen informatie over zijn gezondheid hebben kunnen
krijgen sinds bij hem twee weken geleden
schildklierkanker werd vastgesteld.
27 oktober: De İstanbul tak van de Vereniging voor
Mensenrechten (İHD) heeft haar driemaandelijks rapport

over schendingen van rechten in gevangenissen in de
Marmara-regio vrijgegeven, waarin staat dat
gevangenisbesturen willekeurige beperkingen blijven
opleggen aan gedetineerden en dat ontoereikende
voeding de gezondheid van zieke gevangenen
ondermijnt.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
26 oktober: Een migrantenboot zonk in de Egeïsche
Zee, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, terwijl
22 anderen werden gered door de Griekse kustwacht.
27 oktober: Human Rights Watch dringt er in een
verklaring bij de Turkse regering op aan te stoppen met
plannen om twee vastgehouden Turkmeense activisten
naar Turkmenistan te deporteren, waar ze het risico
lopen op willekeurige arrestatie en marteling.
28 oktober: De autoriteiten kondigen plannen aan om
ten minste 11 Syriërs te deporteren wegens het
"provocatief" delen van video's naar aanleiding van een
straatinterview.

FOLTERING EN MISHANDELING
25 oktober: De politie in Mardin heeft İbrahim Dinler
(73) en Faize Dinler (72) fysiek mishandeld tijdens een
huisinval om hen in hechtenis te nemen.
25 oktober: De bewakers in een gevangenis in Şırnak
probeerden gedetineerden te dwingen het volkslied te
zingen en mishandelden degenen die weigerden fysiek.
Sommige gevangenen raakten gewond als gevolg van
de agressie.
25 oktober: De politie in Bursa mishandelde een
persoon die werd vastgehouden over een post op
sociale media.
26 oktober: Rechtengroepen meldden dat een
gevangene in İzmir genaamd Bengisu Demirel in de
gevangenis werd bezocht door een groep personen die
zich voorstelden als politieagenten en die haar
probeerden te dwingen om informant voor de autoriteiten
te worden. Demirels strafklacht over het bezoek werd
door de gevangenisadministratie niet doorgezonden.
Haar telefoongesprek met haar familie werd
onderbroken toen zij begon te vertellen wat er was
gebeurd.

26 oktober: De bewakers in een gevangenis in Şırnak
hebben 16 gedetineerden fysiek mishandeld.
27 oktober: De bewakers in een gevangenis in Van
hebben gevangene Veysi Bayat fysiek mishandeld.
27 oktober: De bewakers in een gevangenis in
Istanboel hebben een gevangene fysiek mishandeld.
28 oktober: De bewakers in een gevangenis in Kayseri
hebben gehandicapte gevangene Şaban Kaygusuz
fysiek mishandeld.
30 oktober: De bewakers in een gevangenis in
Gaziantep hebben gedetineerden fysiek mishandeld.

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN
SCHENDINGEN
26 oktober: Volgens berichten zouden door Turkije
gesteunde huurlingen in de Syrische provincie Afrin, die
door Turkije wordt gecontroleerd, belastingen hebben
geheven op de eigendommen en gewassen van de
lokale bevolking.

