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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 76 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. 

24 augustus: Een gevangenisbestuur in Izmir dat 
gesprekken voert met gevangenen om te beoordelen of 
zij voorwaardelijk vrijgelaten kunnen worden, stelt hen 
naar verluidt persoonlijke vragen, zoals of zij de 
gevangengenomen leider van de vogelvrije PKK 
"mochten" of welke profeet zij volgden. 

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. 

25 augustus: Celalettin Yalçın, een lid van de HDP, 
werd ontvoerd en gemarteld door personen die zichzelf 

voorstelden als "de politie" in İstanbul. Hij werd de 
volgende dag langs de kant van de weg achtergelaten in 
İstanbul. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 
VERENIGING 

23 augustus: De politie in Istanbul houdt kortstondig 
acht studenten van de Boğaziçi-universiteit en een 
journalist aan wegens protest tegen de benoeming van 
een nieuwe rector voor de universiteit door de president. 

23 augustus: Het gouverneurskantoor van Mardin 
vaardigt een verbod uit op alle bijeenkomsten in 
openlucht voor een periode van 15 dagen. 

23 augustus: Een gouverneur van een district in Mardin 
verbood een campagne die was georganiseerd door een 
plaatselijke medische kamer om inenting tegen Covid-19 
te promoten, onder verwijzing naar een verbod van 15 
dagen op openluchtbijeenkomsten dat was 
uitgevaardigd door het bureau van de 
provinciegouverneur. 

24 augustus: Een rechtbank in Istanboel heeft een 
aanklacht aanvaard waarin gevangenisstraffen worden 
geëist tegen 17 vrouwenrechtenactivisten op 
beschuldiging van belediging van de president tijdens 
een bijeenkomst voor Internationale Vrouwendag in 
maart 2021. 

29 augustus: Het bureau van de gouverneur in Hakkari 
vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 



VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

23 augustus: Het Hooggerechtshof oordeelde dat het 
retweeten van een bericht op sociale media dat een 
ambtenaar had "beledigd", een misdrijf vormde omdat 
het "de impact van de belediging versterkte". 

24 augustus: Officier van justitie van Istanboel klaagt de 
83-jarige acteur Genco Erkal aan en eist tot vier jaar en 
acht maanden gevangenisstraf wegens belediging van 
de president op Twitter. 

24 augustus: Aanklagers in Istanbul hebben schrijver 
Yavuz Ekinci aangeklaagd vanwege zijn berichten op 
sociale media in 2013 en 2014 over de Newroz vieringen 
in Diyarbakır en de aanhoudende gevechten rond de 
overwegend Koerdische Syrische stad Kobane. 

24 augustus: Een rechtbank in Istanboel heeft een 
aanklacht aanvaard waarin gevangenisstraffen worden 
geëist tegen 17 vrouwenrechtenactivisten op 
beschuldiging van belediging van de president tijdens 
een bijeenkomst op Internationale Vrouwendag in maart 
2021. 

25 augustus: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten 
de toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over een 
vermeende corruptie waarbij een staatsbank en een 
grote voetbalclub betrokken zouden zijn. 

25 augustus: Een rechtbank in Diyarbakır besloot de 
toegang te blokkeren tot webadressen die worden 
gebruikt door het pro-Koerdische JinNews en Etkin 
nieuwsagentschap. 

25 augustus: Netflix herschikt een Turkse dramaserie in 
een Spaanse setting nadat het Turkse ministerie van 
Cultuur het streamingplatform had gevraagd een 
homoseksueel personage uit de verhaallijn te 
schrappen. 

26 augustus: Een rechtbank in Artvin veroordeelt 
gewetensbezwaarde Şendoğan Yazıcı tot 42 maanden 
en zes dagen gevangenisstraf op beschuldiging van het 
opzetten van mensen tegen de militaire dienst, het 
beledigen van de staat en de rechterlijke macht en het 
verspreiden van terroristische propaganda, vanwege zijn 
berichten op sociale media waarin hij opriep tot verzet 
tegen de verplichte militaire dienst. 

26 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de 
gevangenisstraf die is uitgesproken tegen journalist Halit 

Basık voor een column die hij in 2013 heeft geschreven, 
een schending is van zijn rechten. 

27 augustus: Een parlementslid van de oppositie maakt 
bekend dat president Recep Tayyip Erdoğan 38.581 
mensen heeft aangeklaagd wegens belediging tijdens 
zijn ambtstermijn als president, vergeleken met een 
totaal van 1.716 beledigingszaken die vijf presidenten 
voor hem hebben aangespannen. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

24 augustus: Een columnist onthulde dat Mesut Güler, 
een aanklager die in 2019 in publiciteit kwam omdat hij 
een aanvaller had vrijgelaten die de belangrijkste 
oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu fysiek had 
mishandeld, is benoemd tot lid van het Hooggerechtshof 
van Beroep. 

24 augustus: Een gevangenisbestuur in İzmir dat 
gesprekken voert met gedetineerden om te beoordelen 
of zij in aanmerking komen voor voorwaardelijke 
vrijlating, stelt hen naar verluidt persoonlijke vragen over 
hun ideologieën of religieuze overtuigingen. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

23 augustus: Een rechtbank in Istanboel besliste zeven 
van de 25 personen die op 20 augustus waren 
aangehouden omdat ze geld zouden hebben gestuurd 
naar gevangen familieleden, te arresteren en 18 
anderen vrij te laten. Onder de arrestanten bevonden 
zich leden en kaderleden van de HDP. 

23 augustus: Een rechtbank besliste tot de arrestatie 
van Serhat Kadırhan, de voormalige coburgemeester 
van Şırnak die op 20 augustus in hechtenis was 
genomen. 

25 augustus: Celalettin Yalçın, een lid van de HDP, 
werd ontvoerd en gemarteld door personen die zich 
voordeden als "de politie" in Istanboel. De volgende dag 
werd hij aan de kant van de weg in Istanbul 
achtergelaten. 

27 augustus: Een gevangenis in Elazığ besloot negen 
gevangenen, waaronder voormalig pro-Koerdisch 
parlementslid Leyla Güven, een maand lang geen 
bezoekrecht toe te kennen omdat zij in het Koerdisch 
hadden gezongen. 



27 augustus: Een rechtbank in Şırnak heeft een 
aanklacht aanvaard die was opgesteld tegen het lokale 
HDP-bestuurslid Sabuha Akdağ op beschuldiging van 
het uitlokken van haat en vijandschap onder het publiek, 
wegens een persverklaring die zij had afgelegd over 
geweld tegen vrouwen. 

ANDERE MINDERHEDEN 

26 augustus: Huizen van alevitische families in Adana 
werden gemarkeerd met een kruis en een hatelijke 
belediging aan het adres van de groep. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

23 augustus: Parlementslid Ömer Faruk Gergerlioğlu 
maakte bekend dat Ahmet Dizlek, een gedetineerde met 
kanker in de vierde graad die opgesloten zit in een 
gevangenis in Kocaeli, geen toegang heeft tot 
behoorlijke gezondheidszorg en de afgelopen acht 
maanden niet naar een ziekenhuis is gebracht. 

27 augustus: Een Elazığ-gevangenis besloot negen 
gevangenen, onder wie de voormalige pro-Koerdische 
wethoudster Leyla Güven, voor een maand het 
bezoekrecht te ontnemen omdat zij in het Koerdisch 
hadden gezongen. 

27 augustus: Een gevangenis in Samsun weigerde 
ziekenhuisopname aan gevangenen die tijdens 
overplaatsingen een visitatie weigerden. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

23 augustus: Ümit Özdağ, een extreemrechts politicus, 
richtte zijn pijlen op een winkel die eigendom was van 
een Afghaanse migrant door een foto van de winkel op 
Twitter te zetten. De Afghaanse eigenaar werd naar 
verluidt gedwongen de naam van zijn winkel te 
veranderen als gevolg van de tweet, die kwam in een 
context van verhoogde anti-migrantensentimenten in het 
land en in de nasleep van een recente golf van 
racistische aanvallen in Ankara tegen huizen en 
bedrijven van Syrische eigenaars. 

24 augustus: Een Syrische oorlogsmonitor beweerde 
dat Turkse gendarmes twee jonge Syriërs martelden die 
probeerden het Turkse grondgebied over te steken. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

24 augustus: Een Syrische oorlogsmonitor beweert dat 
Turkse gendarmes twee jonge Syriërs hebben gefolterd 
die probeerden het Turkse grondgebied over te steken. 

24 augustus: De bewakers in een gevangenis in Adana 
hebben gevangene Mehmet Emin Ado fysiek 
mishandeld omdat hij zich verzette tegen een visitatie. 

25 augustus: Celalettin Yalçın, een lid van de HDP, 
werd ontvoerd en gemarteld door personen die zich 
voordeden als "de politie" in Istanboel. De volgende dag 
werd hij aan de kant van de weg in Istanbul 
achtergelaten. 

25 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een 
gedwongen fouillering van een man door de politie in 
januari 2017 in strijd was met zijn recht op bescherming 
tegen mishandeling. 

26 augustus: Een dienstplichtige genaamd Mehmet Ali 
Akşit onthulde in een schriftelijke klacht de details van 
een incident van marteling waaraan hij door zijn 
superieuren werd onderworpen. 

26 augustus: Uit een gezamenlijk rapport van twee 
Turkse mensenrechtenorganisaties blijkt dat 
gevangenen in de gevangenissen van Diyarbakır het 
slachtoffer zijn geworden van visitatie, beledigingen en 
mishandeling. 

27 augustus: De gendarmes in Diyarbakır hebben acht 
mensen gemarteld tijdens huiszoekingen om hen in 
hechtenis te nemen. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 
SCHENDINGEN 

23 augustus: Turkse luchtaanvallen hebben naar 
verluidt twee burgers gedood in Noord-Irak. 

24 augustus: In een nieuw rapport van het Stockholm 
Center for Freedom wordt gedetailleerd beschreven hoe 
de Turkse regering misbruik heeft gemaakt van de 
INTERPOL-mechanismen om critici in het buitenland 
lastig te vallen. 


