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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 37 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. 

10 augustus: Familieleden van voormalige politiechefs 
die in 2013 corruptie-operaties leidden tegen hoge 
regeringsambtenaren, zijn willekeurig niet vrijgelaten 
hoewel ze in aanmerking kwamen voor voorwaardelijke 
vrijlating, volgens de verklaringen van hun advocaat. 

14 augustus: Arzu Nur Özkan, een zeven maanden 
zwangere lerares die gevangen zit wegens vermeende 
banden met de Gülenbeweging, zei in een brief die ze 
vanuit de gevangenis schreef dat ze vreest voor het 
leven van haar baby vanwege de 
gezondheidsproblemen die ze ondervindt als gevolg van 
de erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis. 

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. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 
VERENIGING 

9 augustus: De politie in İstanbul heeft activiste Nursel 
Tanrıverdi kort vastgehouden terwijl zij een sit-in hield 
om te protesteren tegen haar samenvattend ontslag uit 
haar baan in de publieke sector in de nasleep van een 
staatsgreep in 2016. 

10 augustus: De politie in Bolu blokkeerde een 
protestmars van arbeiders en hield twee 
vakbondsactivisten kort aan. 

11 augustus: De politie in Şanlıurfa hield 18 boeren aan 
die protesteerden tegen een lokale energiedistributeur 
over stroomonderbrekingen. 

12 augustus: Het bureau van de gouverneur van Şırnak 
vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

13 augustus: De politie in Ankara blokkeert een protest 
van arbeiders en houdt 14 mensen aan. 

14 augustus: De politie in Bitlis greep in bij een protest 
en hield 70 mensen aan. 

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

15 augustus: Het bureau van de gouverneur van Van 
vaardigde een verbod uit op alle samenscholingen in 



openlucht voor een periode van 15 dagen. Het verbod is 
onafgebroken van kracht geweest sinds november 2016. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

9 augustus: De openbare aanklagers van Antalya en 
een plaatselijk gendarmeriecommando hebben een 
onderzoek gestart naar 66 mensen over hun berichten 
op sociale media over de bosbranden die de regio sinds 
28 juli teisterden. 

9 augustus: Volgens een rapport over mediamonitoring 
verschenen in het tweede kwartaal van dit jaar in totaal 
179 journalisten voor de rechter in 81 afzonderlijke 
zaken, terwijl 16 journalisten in hechtenis werden 
genomen. 

9 augustus: Een rechtbank in Diyarbakır besloot de 
toegang te blokkeren tot een webadres dat wordt 
gebruikt door de pro-Koerdische website JinNews. 

10 augustus: Aanklagers van Istanboel hebben een 
onderzoek geopend naar Ekşi Sözlük, een populair 
online debattennetwerk. Het platform wordt ervan 
beschuldigd aan te zetten tot haat en vijandschap in de 
samenleving en mensen aan te zetten tot het plegen van 
misdaden, vanwege een post op het netwerk. 

10 augustus: Omroepwaakhond RTÜK legt zes tv-
stations boetes op voor de manier waarop zij verslag 
hebben gegeven over de bosbranden in de zuidelijke en 
westelijke provincies. 

11 augustus: Een rechtbank in Adana veroordeelt 
journalist İbrahim Karakaş tot negen jaar en negen 
maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 
lidmaatschap van een terroristische organisatie. Karakaş 
ontkende de beschuldigingen en zei dat hij werd 
vervolgd voor zijn journalistieke werk voor de pro-
Koerdische krant Yeni Yaşam. 

11 augustus: Een lid van de regeringspartij met radicale 
jihadistische banden bedreigt journalist Murat Ağırel. 

12 augustus: De politie heeft in verscheidene zuidelijke, 
zuidoostelijke en oostelijke provincies 59 mensen 
aangehouden in verband met hun berichten in de sociale 
media die terroristische propaganda zouden bevatten. 

12 augustus: Een rechtbank in Diyarbakır heeft 
besloten de toegang tot een webadres van het pro-
Koerdische persbureau Etkin te blokkeren. 

12 augustus: De autoriteiten blokkeren de toegang tot 
nieuwsberichten over beschuldigingen waarbij een 
vooraanstaand zakenman betrokken is. 

13 augustus: Een rechtbank in Van veroordeelde 
journalist Hikmet Tunç tot acht maanden en 22 dagen 
gevangenisstraf wegens belediging van de 
gevolmachtigde die door de regering was aangesteld om 
de verkozen burgemeester van een lokaal district te 
vervangen. 

13 augustus: De politie in Diyarbakır heeft journalist 
Beritan Canözer, die voor het pro-Koerdische JinNews 
werkt, aangehouden. 

13 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat lagere 
rechtbanken de vrijheid van meningsuiting van 
universiteitsbestuurder Oğuz Demirkaya hebben 
geschonden door hem te veroordelen tot één jaar en 
twee maanden gevangenisstraf voor een commentaar 
dat hij onder een online nieuwsartikel had geplaatst. 

15 augustus: De politie in Bursa heeft vier mensen 
aangehouden wegens hun commentaar op sociale 
media. 

15 augustus: Een rechtbank in Ardahan besloot de 
toegang tot het Twitter-account van een populaire 
gebruiker te blokkeren. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

9 augustus: Een rechtbank in Diyarbakır besloot de 
toegang te blokkeren tot een webadres dat wordt 
gebruikt door de pro-Koerdische website JinNews. 

10 augustus: De politie in Kars heeft vijf leden en 
kaderleden van de HDP aangehouden op beschuldiging 
van terrorisme. 

11 augustus: Een rechtbank in Adana veroordeelt 
journalist İbrahim Karakaş tot negen jaar en negen 
maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 
lidmaatschap van een terroristische organisatie. Karakaş 
ontkende de beschuldigingen en zei dat hij werd 
vervolgd voor zijn journalistieke werk voor de pro-
Koerdische krant Yeni Yaşam. 

12 augustus: De politie heeft in verscheidene zuidelijke, 
zuidoostelijke en oostelijke provincies 59 mensen 
aangehouden in verband met hun berichten in de sociale 
media die terroristische propaganda zouden bevatten. 



12 augustus: Een rechtbank in Diyarbakır heeft 
besloten de toegang tot een webadres van het pro-
Koerdische persbureau Etkin te blokkeren. 

13 augustus: Een rechtbank in Van veroordeelde 
journalist Hikmet Tunç tot acht maanden en 22 dagen 
gevangenisstraf wegens belediging van de 
gevolmachtigde die door de regering was aangesteld om 
de verkozen burgemeester van een lokaal district te 
vervangen. 

13 augustus: De politie in Diyarbakır heeft journalist 
Beritan Canözer, die voor het pro-Koerdische JinNews 
werkt, aangehouden. 

13 augustus: De politie in Mardin heeft het lokale HDP-
jongerenlid Çektar Ermiş korte tijd vastgehouden. 

15 augustus: De politie in Batman heeft drie lokale 
HDP-bestuurders aangehouden. 

15 augustus: De politie in Mardin houdt zeven mensen 
aan, onder wie plaatselijke HDP-bestuurders. 

ANDERE MINDERHEDEN 

11 augustus: Apple heeft de app voor Hornet, 's 
werelds grootste sociale netwerk voor homoseksuelen 
met meer dan 30 miljoen gebruikers, uit de Turkse 
winkel verwijderd, overeenkomstig een vonnis van een 
Turkse rechtbank van augustus 2020. 

13 augustus: Onbekenden vielen in Istanboel een 
Alawitisch gebedshuis (Cemevi) aan. Twee personen 
werden later aangehouden in verband met de aanval. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

11 augustus: Hatice Özçelik, de echtgenote van de 
zieke gedetineerde İsmet Özçelik die in Denizli achter de 
tralies zit, twitterde dat de gevangenisadministratie haar 
man nog steeds cruciale medicijnen voor hart en 
diabetes ontzegt. 

13 augustus: Een gevangenisbestuur in Kocaeli 
weigerde de behandeling van gevangene Bülent Kaya 
nadat hij geboeid ziekenhuisopname had geweigerd. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

9 augustus: Fred Kajjubi, een Oegandese dissident die 
in Turkije verblijft, wordt gearresteerd op grond van niet-

geïdentificeerde beschuldigingen. Oegandese 
rechtengroeperingen hebben hun collega's opgeroepen 
een petitie in te dienen bij de Turkse regering en de 
Verenigde Naties om een eventuele uitlevering van 
Kajjubi aan Oeganda tegen te houden, waar hij 
waarschijnlijk zal worden vervolgd vanwege zijn kritiek 
op de Oegandese regering. 

10 augustus: Een groep individuen viel in Ankara 
huizen, winkels en voertuigen van Syrische 
vluchtelingen aan. 

10 augustus: Volgens mediaberichten kon Turkije in het 
academiejaar 2019-2020 geen onderwijs verstrekken 
aan 397.253 Syrische vluchtelingenkinderen. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

9 augustus: Orhan İnandı, een Turks-Kirgizische 
onderwijzer die door de Turkse inlichtingendienst uit 
Kırgyzstan is uitgezet, is gemarteld en zijn rechterarm is 
op drie plaatsen gebroken door veiligheidsagenten, zo 
liet zijn vrouw op Twitter weten. 

9 augustus: De politie in Ağrı heeft twee mensen fysiek 
mishandeld tijdens een huiszoeking. 

11 augustus: De bewakers in een gevangenis in 
Bayburt hebben gevangene Neslihan Çetin fysiek en 
verbaal mishandeld. 

12 augustus: De bewakers in een gevangenis in 
Diyarbakır hebben gevangene Kurbani Özcan 
mishandeld. 

13 augustus: De politie in Adana hield een pistool tegen 
het hoofd van een 12-jarig meisje tijdens een 
huiszoeking. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

9 augustus: De in Berlijn wonende Turkse bokser Ünsal 
Arık kondigde in een video op Twitter aan dat hij door 
verschillende aanvallers was aangevallen. In het 
verleden was de regeringskritische bokser het doelwit 
van verschillende aanvallen en protesten van 
regeringsgezinde individuen en groepen. 

10 augustus: Een Duitse rechtbank verwerpt de 
asielaanvragen van de academicus Sinem Mut en de 
afgestudeerde student Anıl Kaya, die beiden door Turkse 
rechtbanken zijn veroordeeld tot zes jaar en drie 



maanden gevangenisstraf wegens hun deelname aan 
demonstraties. Mut en Kaya worden geconfronteerd met 
een mogelijke uitwijzing naar Turkije. 

12 augustus: Tijdens een beschieting door het Turkse 
leger doodde een Iraaks-Koerdische boer in Noord-Irak. 


