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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 269 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. 

20 september: Bekir Güven, die lijdt aan de 

neurodegeneratieve ziekte van Huntington, werd naar de 

gevangenis gestuurd nadat een hof van beroep een 

gevangenisstraf van 22 maanden had bevestigd voor 

een tweet die hij in 2015 had geplaatst. 

21 september: Een openbare aanklager verlengde 

eenzijdig de gevangenisstraf van de politieke gevangene 

Resul Baltacı zonder gerechtelijke procedure, waardoor 

zijn kansen op voorwaardelijke vrijlating vervielen. Tegen 

Baltacı was een onderzoek ingesteld wegens het bezit 

van twee verboden voorwerpen in de gevangenis, 

waardoor zijn oorspronkelijke straf van 36 jaar werd 

verlengd tot 45 jaar. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

20 september: Een militaire helikopter in Van heeft naar 

verluidt het vuur geopend op een groep mensen aan de 

Turks-Iraanse grens, waarbij twee jongeren van 19 en 

16 jaar om het leven kwamen. 

20 september: Mary Lawlor, de speciale VN-rapporteur 

over de situatie van mensenrechtenactivisten, roept de 

Turkse regering op om de moord op het echtpaar Ali Ulvi 

en Aysin Büyüknohutçu, milieuactivisten die twee illegaal 

vervuilende steengroeven in een landbouwgebied bij 

Antalya aanvochten, tot op de bodem uit te zoeken. 

23 september: Ahmet Baran Çelik, een advocaat van de 

Vereniging van Advocaten voor Vrijheid (ÖHD), maakte 

op een persconferentie bekend dat Turkse 

veiligheidstroepen sinds het begin van de Syrische 

oorlog in 2011 in totaal 502 mensen hebben gedood aan 

de Syrische grens. 

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 

20 september: De politie in Ankara hield negen 

studenten kort aan die protesteerden tegen de 

problemen die universiteitsstudenten ondervinden bij het 

vinden van betaalbare huisvesting. 

21 september: De politie in Adana hield negen mensen 

aan, waaronder een lokaal HDP-bestuurslid en twee 

leidinggevenden van een ngo die is opgericht voor 

solidariteit met de familieleden van gevangenen. 



22 september: De politie in Istanboel heeft acht mensen 

aangehouden in het kader van een onderzoek naar een 

NGO die is opgericht voor solidariteit met de 

familieleden van gevangenen. De arrestanten kregen 

huisarrest op 24 september. 

22 september: Een rechtbank in Diyarbakır 

veroordeelde journaliste Yelda Çiçek tot één jaar en acht 

maanden gevangenisstraf voor het volgen van de 

protesten die in de provincie werden gehouden tegen de 

door de regering benoemde gevolmachtigde die de 

verkozen burgemeester verving. 

22 september: De politie in Eskişehir heeft zes 

universiteitsstudenten aangehouden die in een park 

sliepen om te protesteren tegen de hoge huizenprijzen. 

22 september: De politie in Istanboel houdt kortstondig 

vier mensen aan uit protest tegen onbetaalbare 

studentenhuisvesting. 

22 september: Het Hooggerechtshof van Beroep 

herroept de gevangenisstraf van zes jaar en drie 

maanden die was uitgesproken tegen journalist Aziz 

Oruç wegens een protest dat hij als student in 2011 

bijwoonde. 

23 september: De politie in Tekirdağ viel een protest 

van arbeiders aan, waarbij 58 mensen werden 

aangehouden. 

23 september: De politie in İzmir hield drie mensen aan 

die protesteerden tegen de hoge huizenprijzen voor 

studenten. 

24 september: De politie in Bolu hield kort drie mensen 

aan die protesteerden tegen hun summiere verwijdering 

uit overheidsdienst in de nasleep van een couppoging in 

2016. 

25 september: Het kantoor van een districtsgouverneur 

in Hatay verbood een concert dat gepland was door 

mensenrechtengroepen, onder verwijzing naar de Covid-

19 pandemie. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

20 september: Bekir Güven, die lijdt aan de 

neurodegeneratieve ziekte van Huntington, werd naar de 

gevangenis gestuurd nadat een hof van beroep een 

gevangenisstraf van 22 maanden had bevestigd voor 

een tweet die hij in 2015 had geplaatst. 

21 september: Een rechtbank in Antalya veroordeelde 

journalisten Cihat Ünal, Ömer Özdemir en Serhat Şeftali 

tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf op 

beschuldiging van lidmaatschap van een terroristische 

organisatie. De rechtbank veroordeelde ook de 

journalisten Osman Yakut en Olgun Matur tot drie jaar en 

twee maanden wegens hulp aan een terroristische 

organisatie. De veroordelingen werden uitgesproken 

omdat de journalisten banden zouden hebben met de 

Gülen-beweging. 

21 september: Uit een jaarlijks rapport van Freedom 

House over de wereldwijde internetvrijheid blijkt dat de 

internetvrijheid in Turkije voor het derde opeenvolgende 

jaar verder is afgenomen en dat honderden websites in 

de betrokken periode zijn geblokkeerd. 

21 september: Sedat Peker, een maffiabaas uit 

Istanbul, wordt door de aanklagers aangeklaagd wegens 

belediging en belastering van Erkam Yıldırım, de zoon 

van Binali Yıldırım, een hooggeplaatste 

vertegenwoordiger van de regeringspartij, in een 

videopost waarin hij beschuldigingen uitte over 

drugshandel; de aanklager eist tot zes jaar en vier 

maanden gevangenisstraf. 

21 september: De autoriteiten hebben besloten het 82e 

nummer van het tijdschrift Teori ve Politika in beslag te 

nemen omdat daarin lof zou zijn geuit aan het adres van 

een prominente linkse activist. 

22 september: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt 

journaliste Yelda Çiçek tot één jaar en acht maanden 

gevangenisstraf voor het volgen van de protesten die in 

de provincie werden gehouden tegen de door de 

regering aangestelde gevolmachtigde die de verkozen 

burgemeester verving. 

22 september: Een rechtbank in Istanboel besluit de 

toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over de 

eigenaar van een hotel dat is gebouwd op een inham die 

voorheen openstond voor het publiek. 

23 september: De politie in İzmir houdt journalist 

Süleyman Gençel kort aan. 

23 september: Een rechtbank in Diyarbakır heeft 

besloten de toegang te blokkeren tot drie webadressen 

die worden gebruikt door de pro-Koerdische website 

Jinnews. 



23 september: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot een column van een 

journalist die kritiek heeft op de regering. 

23 september: Een rechtbank in Istanboel heeft 

besloten de toegang te blokkeren tot nieuwsberichten 

over politieagenten die een gewelddadige huiszoeking 

hebben verricht waarbij een 25-jarige vrouw om het 

leven is gekomen. 

23 september: Een rechtbank in Istanbul besloot de 

toegang te blokkeren tot nieuwsberichten met 

beschuldigingen dat een voormalige hooggeplaatste 

ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid de 

instelling een vals rapport liet uitgeven dat zijn vader 

gezond was terwijl hij in werkelijkheid aan Alzheimer lijdt, 

om een vastgoedtransactie te kunnen doen op zijn 

naam. 

23 september: Het ministerie van Volksgezondheid 

spant een civiele rechtszaak aan tegen drie kranten 

(Cumhuriyet, Birgün en Evrensel) wegens berichtgeving 

over een parlementaire vraag betreffende beweringen 

dat een bedrijf dat gedeeltelijk in handen was van de 

echtgenote en de zoon van de vice-minister van 

Volksgezondheid, talrijke openbare aanbestedingen van 

het ministerie had gekregen. 

24 september: Een rechtbank in Diyarbakır heeft 

besloten de toegang te blokkeren tot een webadres dat 

wordt gebruikt door het pro-Koerdische 

nieuwsagentschap Etkin. 

24 september: Een rechtbank in Mersin besloot de 

toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over 

beschuldigingen dat een lokale bestuurder van de 

regeringspartij en zijn familieleden betrokken zouden zijn 

bij een aantal illegale activiteiten. 

24 september: Een rechtbank in Batman besloot de 

toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over 

beschuldigingen dat de burgemeester van de provincie 

een openbare aanbesteding zou hebben gegund aan de 

zoon van een van zijn goede vrienden. 

24 september: Een rechtbank in Istanboel heeft 

besloten de toegang te blokkeren tot nieuwsberichten 

over een eerdere blokkade van de toegang tot 

nieuwsberichten dat een bouwopdracht was gegund aan 

een vriend van de president. 

25 september: Een rechtbank in Diyarbakır heeft 

besloten de toegang te blokkeren tot een webadres dat 

wordt gebruikt door de pro-Koerdische nieuwssite Özgür 

Gelecek. 

26 september: Het Bureau voor Persreclame (BİK), het 

overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het 

reguleren van door de overheid gefinancierde 

advertenties in de media, legde een advertentieverbod 

van 74 dagen op aan het door de regering bekritiseerde 

dagblad Cumhuriyet vanwege de berichtgeving over 

beschuldigingen dat een presidentiële adjudant zich 

bezighield met een illegale constructie op openbaar 

terrein. 

26 september: İdris Yayla, een journalist uit Batman, 

werd telefonisch bedreigd door niet-geïdentificeerde 

personen. Dezelfde dag schoten twee mensen in de 

lucht voor het huis van de journalist. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

21 september: De Turkse mensenrechtenorganisatie 

Human Rights Foundation publiceerde een 

informatieblad waarin stond dat in totaal 1.098 

mensenrechtenverdedigers in hechtenis waren genomen 

en 33 waren gearresteerd tussen 1 maart en 31 

augustus. 

23 september: Een rechtbank in Hakkari veroordeelde 

mensenrechtenorganisatie (İHD) functionaris Sait 

Çağlayan tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf 

op beschuldiging van terrorisme. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

20 september: Mary Lawlor, de speciale VN-rapporteur 

over de situatie van mensenrechtenactivisten, heeft de 

Turkse regering opgeroepen om de moord op het 

echtpaar Ali Ulvi en Aysin Büyüknohutçu, milieuactivisten 

die twee illegaal vervuilende steengroeven in een 

landbouwgebied nabij Antalya aanvochten, tot op de 

bodem uit te zoeken. 

21 september: Uit mediaberichten blijkt dat openbare 

aanklagers tussen 2016 en 2020 ongeveer 1,5 miljoen 

onderzoeken naar beschuldigingen van terrorisme 

hebben geopend en 208 833 daarvan hebben 

afgesloten. 



KOERDISCHE MINDERHEID 

20 september: Een groep lokale bewoners in Düzce viel 

Koerdische seizoenarbeiders aan, waarbij verschillende 

mensen gewond raakten. 

20 september: Een gevangenisbestuur in Elazığ 

weigerde een jurk te aanvaarden die was opgestuurd 

voor voormalig oppositie-afgevaardigde Leyla Güven 

omdat het "de kleuren vertoonde die traditioneel met het 

Koerdische volk worden geassocieerd". 

20 september: Een groep aanvallers valt in Antalya een 

streekbus aan die op weg is naar de overwegend 

Koerdische provincie Diyarbakır, waarbij twee mensen 

gewond raken. 

21 september: Een rechtbank in Van veroordeelt HDP-

functionaris Fırat Keser tot zeven jaar en zes maanden 

gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. 

21 september: De politie in Adana houdt negen mensen 

aan, waaronder een lokale HDP-bestuurder en twee 

kaderleden van een NGO die is opgericht voor 

solidariteit met de familieleden van gevangenen. 

22 september: Een rechtbank in Diyarbakır oordeelde 

tot vrijlating van voormalig HDP-parlementslid Çağlar 

Demirel, die in december 2016 gevangen was gezet op 

grond van terrorisme-gerelateerde aanklachten. 

23 september: De politie in Ankara heeft HDP-

functionaris Betül Ünsal aangehouden op beschuldiging 

van terrorisme. Ünsal werd dezelfde dag door een 

rechtbank gearresteerd. 

23 september: Een rechtbank in Diyarbakır besloot de 

toegang te blokkeren tot drie webadressen die door de 

pro-Koerdische website Jinnews worden gebruikt. 

24 september: De ouders van Deniz Poyraz, een 38-

jarige medewerker van de HDP die op 17 juni werd 

gedood bij een gewapende aanval op het HDP-kantoor 

in Izmir, hebben een strafklacht ingediend tegen de 

plaatselijke politie, die zij beschuldigen van nalatigheid. 

24 september: Een rechtbank in Diyarbakır heeft 

besloten de toegang te blokkeren tot een webadres dat 

wordt gebruikt door het pro-Koerdische Etkin 

nieuwsagentschap. 

25 september: Een rechtbank in Diyarbakır heeft 

besloten de toegang te blokkeren tot een webadres dat 

wordt gebruikt door de pro-Koerdische nieuwssite Özgür 

Gelecek. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

20 september: Volgens berichten in de media werd 

Kenan Özcan, een gevangene in de gevangenis van 

Afyon, op 17 september in het ziekenhuis opgenomen 

en overleed hij drie dagen later. Özcan's zoon zei dat de 

autoriteiten geen informatie vrijgeven over de 

doodsoorzaak van zijn vader. 

20 september: Een gevangenisbestuur in Elazığ 

weigerde een jurk te aanvaarden die was opgestuurd 

voor voormalig oppositie-afgevaardigde Leyla Güven 

omdat deze "de kleuren vertoonde die traditioneel met 

het Koerdische volk worden geassocieerd". 

22 september: Een gevangenis in Diyarbakır startte een 

disciplinair onderzoek naar gevangene Ayşe Gökkan 

vanwege haar opmerkingen in een petitie die ze schreef 

aan aanklagers over de rechtenschendingen waarmee 

ze achter de tralies werd geconfronteerd. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

20 september: Het ministerie van Binnenlandse Zaken 

heeft de sloop bevolen van gebouwen die hoofdzakelijk 

worden bewoond door Syrische vluchtelingen in Ankara, 

waar in augustus een gewelddadige rel tegen 

vluchtelingen plaatsvond. 

21 september: De families van migranten die door 

Turkse gendarmes in de Evros-rivier werden gegooid, 

riepen de autoriteiten op om hun familieleden terug te 

vinden. Bij het incident dat in augustus plaatsvond, 

werden meer dan 50 migranten door de Turkse 

gendarmes in de rivier gegooid nadat ze door 

Griekenland waren teruggeduwd. 

23 september: Acht voormalige leraren en 

politieagenten die in de nasleep van een couppoging in 

2016 per decreet waren ontslagen, werden door de 

kustwachtbeveiliging in het westen van Turkije 

aangehouden en vervolgens gearresteerd toen ze met 

een rubberboot naar Griekenland probeerden te 

vluchten. 



FOLTERING EN MISHANDELING 

22 september: Mediaberichten onthulden dat het 

Grondwettelijk Hof in mei 2021 in het voordeel van 

verzoeker Eyüp Birinci heeft beslist, een voormalige 

leraar die in politiehechtenis werd gemarteld nadat hij in 

juli 2016 was gearresteerd wegens banden met de 

Gülen-beweging. 

23 september: Het Grondwettelijk Hof heeft de staat 

veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding 

aan de familie van een persoon die in 1992 door 

soldaten werd doodgemarteld in de overwegend 

Koerdische provincie Diyarbakır. 

26 september: De politie in Hatay heeft twee mensen 

fysiek mishandeld naar aanleiding van een ruzie die was 

uitgebroken bij een wegcontrolepost. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 

SCHENDINGEN 

23 september: De nieuwssite Der Spiegel meldt dat de 

Duitse politie op 17 september een inval heeft gedaan in 

een hotel in Düsseldorf en een 40-jarige Turkse man met 

een gaspistool en een grote hoeveelheid munitie heeft 

aangehouden, naast een lijst van aanhangers van de 

Gülen-beweging. 

VROUWENRECHTEN 

21 september: De Izmir tak van de Mensenrechten 

Associatie (İHD) heeft een rapport uitgebracht, waarin 

een toename van schendingen van rechten tegen 

vrouwen in de regio wordt gemeld na de terugtrekking 

van Turkije uit de Istanboel Conventie over het bestrijden 

van geweld tegen vrouwen. 


