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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

20 juli: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
acht Turkije oneerlijk in het beroep dat werd ingesteld 
tegen de arrestatie van een voormalige politieagent op 
beschuldiging van lidmaatschap van een terroristische 
organisatie wegens het gebruik van de applicatie 
ByLock. 

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 

19 juli: In Adana greep de politie in bij een demonstratie 
ter herdenking van de slachtoffers van een ISIS-aanslag 
in Suruc in 2015 en hield 19 mensen aan. 

19 juli: De gouverneur van Adana verbiedt gedurende 
15 dagen alle soorten bijeenkomsten en betogingen 
binnen de provinciegrenzen. 

19 juli: De gouverneur van Hakkari verbiedt gedurende 
15 dagen alle soorten bijeenkomsten en demonstraties 
binnen de provinciegrenzen.  

19 juli: De gouverneur van Van verbiedt gedurende 15 
dagen alle soorten bijeenkomsten en demonstraties 
binnen de provinciegrenzen. 

19 juli: De gouverneur van Siirt verbiedt gedurende 15 
dagen alle soorten bijeenkomsten en demonstraties 
binnen de provinciegrenzen. 

19 juli: De gouverneur van Tunceli verbiedt gedurende 
30 dagen alle soorten bijeenkomsten en demonstraties 
binnen de provinciegrenzen. 

20 juli: In Istanbul viel de politie de deelnemers aan een 
demonstratie ter herdenking van de slachtoffers van een 
ISIS-aanslag in Suruc in 2015 aan met traangas en 
rubberen kogels en hield 62 mensen aan. 

20 juli: In Ankara greep de politie in bij een demonstratie 
ter herdenking van de slachtoffers van een ISIS-aanslag 
in Suruc in 2015 en hield 23 mensen aan. 

20 juli: In Izmir greep de politie in bij een demonstratie 
ter herdenking van de slachtoffers van een ISIS-aanslag 
in Suruc in 2015 en hield 10 mensen aan. 

21 juli: In Istanbul greep de politie in bij een 
demonstratie ter herdenking van de slachtoffers van een 
ISIS-aanslag in Suruc in 2015 en hield veel mensen aan. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

19 juli: een rechtbank in Ankara blokkeert de toegang 
tot nieuws over de verkoop van medische producten aan 
staatsinstellingen door een familielid van de minister van 
Binnenlandse Zaken. 

19 juli: In Mersin heeft de politie plaatselijk lid van de 
oppositiepartij Ahmet Serkan Tuncer aangehouden op 
beschuldiging van belediging van de president. 



19 juli: Volgens de officiële statistieken is in 2020 een 
onderzoek gestart naar in totaal 45.000 mensen wegens 
belediging van de president of regeringsfunctionarissen, 
en zijn 9.773 van hen voor de rechter gebracht. 

21 juli: Fahrettin Altun, directeur communicatie van het 
presidentschap, kondigde aan dat een nieuwe 
verordening zal worden toegepast op mediaorganisaties 
die financiële steun uit het buitenland ontvangen. De 
verklaring kwam na berichten dat sommige 
mediakanalen in Turkije werden gesteund door 
buitenlandse fondsen. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

19 juli: De Turkse Grote Nationale Assemblee keurt een 
wetsontwerp goed waarbij de duur van de noodtoestand 
wordt verlengd voor zaken zoals het ontslag van 
overheidsambtenaren, hun detentieperiode en de 
inbeslagneming van bedrijven wegens vermeende 
banden met het terrorisme. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

18 juli: In Istanbul heeft de politie zangeres Hozan Arhat 
aangehouden omdat zij op een bruiloft in het Koerdisch 
had gezongen. 

19 juli: Een groep arbeiders in Afyon werd 
opnieuwaangevallen omdat zij Koerdisch spraken. 
Zeven mensen raakten bij het incident gewond. 

21 juli: Bij een racistische aanval tegen Koerden in 
Konya werd een persoon gedood en raakten twee 
anderen gewond. 

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET 
BUITENLAND 

19 juli: Een moskee onder leiding van het Directoraat 
voor Religieuze Zaken weigert de begrafenisdiensten te 
verzorgen voor de overleden Turks-Amerikaanse 
zakenman Muharrem Atmaca, op grond van het feit dat 
hij banden had met de Gulen-beweging. 

20 juli: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
veroordeelt Bulgarije tot schadevergoeding voor het 
schenden van rechten, omdat het een Turkse journalist 
naar Turkije heeft uitgezet zonder zijn asielverzoek te 
behandelen. 

21 juli: In Duitsland waarschuwt de federale politie de in 
het land wonende Turkse oppositiejournalist Celal 
Başlangıç, omdat zijn naam voorkomt op een lijst van 
moorden op 55 journalisten die buiten Turkije wonen. 

22 juli: Volgens berichten in de media hebben de Duitse 
autoriteiten de asielaanvragen afgewezen van de Turkse 
leraren Jülide Çetin en Şeyma Demirel, die voorheen 
werkzaam waren op scholen die gelieerd waren aan de 
Gulen-beweging, en hebben zij besloten hen naar 
Bulgarije te sturen, waar zij Europa zijn binnengekomen. 
Gevreesd wordt dat de twee leraren door Bulgarije naar 
Turkije zullen worden gedeporteerd. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

22 juli: Gevangenen en hun familieleden hebben hun 
beklag gedaan over het feit dat de gevangenissen geen 
bezoek mogen openen op de vierde religieuze feestdag 
wegens de pandemische maatregelen. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

19 juli: De belangrijkste oppositieleider, Kemal 
Kılıçdaroğlu, belooft Syrische vluchtelingen terug te 
sturen naar Syrië als zijn partij aan de macht komt. 

23 juli: De Turkse autoriteiten maakten bekend dat een 
migrantenboot met 45 mensen aan boord voor de 
zuidwestelijke kust van Turkije is vergaan. 

23 juli: In de media wordt melding gemaakt van een 
merkbare toename van haatzaaiende taal tegen 
immigranten in Turkse sociale-mediakringen, na een 
nieuwe immigratiegolf uit Afghanistan. 

24 juli: De Palestijnse journalist Musab Yousef 
verklaarde dat hij het slachtoffer was van racistische 
aanvallen en beledigingen door werknemers in een 
restaurant dat hij in Istanbul bezocht. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

19 juli: Tijdens een huiszoeking in Sirnak heeft de politie 
Hatice Baykara, die thuis acht maanden zwanger was, 
fysiek mishandeld. 

19 juli: In een gevangenis in Erzurum hebben de 
bewakers fysiek geweld gebruikt tegen gevangene 
Yaşar Gümüşlü. 



22 juli: De politie gebruikt fysiek geweld tegen twee 
mensen die protesteren tegen een beslissing in een 
plaatselijk gerechtsgebouw. 


