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WILLEKEURIGE HECHTENIS EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 219 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 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 

31 mei: De politie in Istanboel blokkeerde een 
demonstratie ter herdenking van het Gezi Park-protest 
van 2013, waarbij 13 mensen werden aangehouden. 31 
mei: De politie in Istanbul houdt activiste Nursel 
Tanrıverdi kort aan, terwijl ze een sit-in houdt om te 
protesteren tegen haar ontslag uit overheidsdienst. 

31 mei: De politie in Istanboel heeft een 
studentenprotest tegen de regeringsgezinde rector van 
de Boğaziçi-universiteit geblokkeerd en twee mensen 
aangehouden toen zij bij de ingang van de universiteit 
een spandoek tegen de rector ophingen. 

31 mei: Het bureau van de gouverneur van het district 
Beyoğlu in Istanbul heeft evenementen verboden die 
gepland waren om de achtste verjaardag van de tegen 
de regering gerichte Gezi Park- protesten te vieren. 

31 mei: Het bureau van de gouverneur van Rize heeft 
een verbod uitgevaardigd op alle bijeenkomsten in de 
open lucht gedurende een periode van 15 dagen. Het 
verbod kwam er naar aanleiding van milieuprotesten 
tegen de bouw van een steengroeve in de provincie. 

31 mei: Het bureau van de gouverneur van Hakkari 
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in de 
open lucht voor een periode van 15 dagen. 

31 mei: Het bureau van de gouverneur Van vaardigde 
een verbod uit op alle bijeenkomsten in de open lucht 
voor een periode van 15 dagen. 

1 juni: De politie in Ankara blokkeerde een 
herdenkingsevenement over de dood van een 
demonstrant als gevolg van het schieten door de politie 
tijdens de Gezi Park-protesten in 2013, waarbij negen 
mensen kort werden vastgehouden. 

4 juni: Het bureau van de gouverneur van Siirt 
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in de 
open lucht voor een periode van 15 dagen. 

5 juni: De politie in Istanboel blokkeerde een linkse 
manifestatie, waarbij 35 mensen kort werden 
vastgehouden. 



6 juni: Het gouverneurskantoor van Mardin vaardigde 
een verbod uit op alle bijeenkomsten in de open lucht 
voor een periode van 30 dagen. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

31 mei: Een rechtbank in Ankara heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over de 
vermeende oneerlijke vrijlating van een zakenman die 
wegens fraude gevangen was gezet. 

1 juni: De politie in Osmaniye heeft in een week tijd drie 
keer een inval gedaan in het huis van de lokale journalist 
Hasan Tolga Balcılar nadat hij had bericht over 
vermeende corruptie in de gemeente. Balcılar deelde 
videobeelden van een van de invallen waar op te zien is 
hoe de politie hem op de grond legt en een agent zijn 
knie in zijn nek legt terwijl hij in de boeien wordt 
geslagen. 

1 juni: Aanklagers heropenen een onderzoek naar de 
moord op de Turks-Cypriotische journalist Kutlu Adalı in 
1996 op basis van de recente onthullingen van een 
misdaadbaas die beweerde dat staatsactoren bij de 
moord betrokken waren. 

1 juni: Een rechtbank in Ankara heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot een reeks tweets van journalist 
Erk Acarer over een vermeend misdaadnetwerk waarbij 
een militaire generaal, een prominente zakenman en 
een voormalige minister van Binnenlandse Zaken 
betrokken zijn. 

1 juni: Een rechtbank in Ankara heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot YouTube-video's en tweets van 
een misdaadbaas die detail onthulde over de vermeende 
verkrachting van en moord op de Kazachse journalist 
Yeldana Kaharman, waarbij een afgevaardigde van de 
regeringspartij betrokken was. 

1 juni: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot een nieuwsbericht van het 
persbureau Mezopotamya over een mislukte 
voedseldistributie, georganiseerd door het bureau van 
de plaatselijke gouverneur. 

2 juni: Een openbare aanklager heeft een 
gevangenisstraf tot 45 jaar geëist tegen de 
gevangengenomen journalist Mehmet Baransu op grond 
van verschillende beschuldigingen betreffende de 
onthulling van staatsgeheimen in een nieuwsreportage. 

2 juni: Aanklagers hebben een onderzoek ingesteld 
naar Nebiye Merttürk, de voorzitster van de Halkevleri 
(Volkshuizen) - een mensenrechtenorganisatie, op 
beschuldiging van belediging van de president in een 
tweet waarin ze kritiek uitte op het feit dat Turkije uit de 
Istanboel Conventie is gestapt. 

2 juni: Een rechtbank in Ankara heeft besloten een 
Facebook-gebruiker een boete van TL 5.300 ($614) op 
te leggen omdat hij de nationalistische bondgenoot van 
de regeringspartij Devlet Bahçeli een 'dotard' had 
genoemd. 

2 juni: Uit een rapport van oppositie parlementslid Utku 
Çakırözer blijkt dat in mei in Turkije 14 leden van de pers 
voor de rechter zijn verschenen en twee ervan tot 
gevangenisstraf zijn veroordeeld. 

3 juni: De politie in Batman heeft drie mensen 
aangehouden omdat ze terroristische propaganda 
zouden hebben verspreid op sociale media. De 
arrestanten werden vrijgelaten in afwachting van hun 
proces de volgende dag. 

3 juni: Een aanklager in Ankara heeft actrice Ezgi Mola 
aangeklaagd wegens belediging nadat ze in augustus 
2020 een tweet had geplaatst over de vrijlating van een 
voormalige soldaat die beschuldigd wordt van 
verkrachting van een 18-jarige vrouw. 

3 juni: Media toezicht houder RTÜK beboet regerings 
kritische omroepen Halk TV, FOX TV en KRT wegens 
politieke uitlatingen van presentatoren en gasten. 

3 juni: Een rechtbank heeft voormalig tv-directeur 
Hidayet Karaca veroordeeld tot 1.406 jaar 
gevangenisstraf op verschillende aanklachten in een 
proces over beschuldigingen van samenzwering in een 
schandaal rond wedstrijdvervalsing dat in 2011 aan het 
licht kwam. 

4 juni: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over het 
vermeende dumpen van giftig afval door een hotel aan 
de kust van de Egeïsche Zee. 

4 juni: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten waarin de 
naam van Bilal Erdoğan, de zoon van president Recep 
Tayyip Erdoğan, wordt genoemd. 



4 juni: De politie heeft rapper Ufuk Yıkılmaz 
aangehouden op beschuldiging van belediging van de 
president. Hij kondigde de volgende dag zijn 
vrijlatingaan. 

MENSENRECHTENACTIVISTEN 

2 juni: Aanklagers hebben een onderzoek ingesteld 
naar Nebiye Merttürk, de voorzitster van de Halkevleri 
(Volkshuizen) - een mensenrechtenorganisatie, op 
beschuldiging van belediging van de president in een 
tweet waarin ze kritiek uitte op het feit dat Turkije uit de 
Istanboel Conventie is gestapt. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

31 mei: Het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens heeft Turkije om een verklaring verzocht over de 
zaak van vier aanklagers die tot lange 
gevangenisstraffen zijn veroordeeld nadat zij in 2014 
een onderzoek hadden gevoerd naar vrachtwagens van 
de Turkse inlichtingendienst die wapens naar Syrië 
zouden hebben vervoerd. 

4 juni: Een rechter in Antalya werd overgeplaatst en 
geschorst na kritiek op het gebrek aan onderzoek naar 
de politieke banden in een drugssmokkelzaak. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

3 juni: De politie in Istanboel heeft het lokale HDP 
district bestuurslid Cahit Alkan aangehouden. 

4 juni: De autoriteiten hebben HDP jeugdbestuurder 
Esengül Kılıç aangehouden en gearresteerd. 

MILITAIRE OPERATIES IN HET 
BUITENLAND 

1 juni: Een Duitse ngo beschuldigt de Turkse regering 
van het bevorderen van een radicale interpretatie van de 
soennitische islam en het uitwissen van het Yazidi-geloof 
in de ooit multireligieuze regio Afrin in Noord-Syrië. De 
regio wordt sinds 2018 gecontroleerd door het Turkse 
leger en door Turkije gesteunde milities. 

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET 
BUITENLAND 

31 mei: Orhan İnandı, de voorzitter van een 
scholennetwerk in Kirgizië, wordt vermist in Bisjkek. Zijn 
vrouw, Reyhan İnandı, zei in een video die zij op Twitter 
plaatste dat haar man werd vastgehouden in de Turkse 
ambassade in Bisjkek en werd gedwongen een 
document te ondertekenen waarin hij afstand doet van 
zijn Kirgizische nationaliteit, zodat hij naar Turkije kan 
worden teruggebracht waar hij zal worden vervolgd. 

4 juni: Een rechtbank in Ankara besliste Selahattin 
Gülen, een neef van de in de VS gevestigde geestelijke 
Fethullah Gülen, te arresteren na zijn gedwongen 
terugkeer uit Kenia door spionage- agenten, ondanks 
uitspraken van Keniaanse rechtbanken tegen zijn 
uitlevering. 

4 juni: Interpol verwerpt 773 red notice-verzoeken van 
Turkije tegen mensen met vermeende banden met de 
Gülen-beweging, omdat de verzoeken in strijd zouden 
zijn met de statuten van Interpol. 

ANDERE MINDERHEDEN 

31 mei: Sedat Peker, een misdaadbaas die schandalige 
beschuldigingen heeft geuit over de relatie tussen 
overheidsactoren en de maffia, beweerde dat de 
voormalige Turkse minister van Binnenlandse Zaken en 
hoofd van de politie Mehmet Ağar een aanslag beraamt 
op een cemevi, een Alevitisch gebedshuis, om 
sektarische chaos in het land te creëren. 

2 juni: Cemal Uçarman, een Aleviet die in İstanbul 
woont, werd doorzijn buren aangevallen bij een 
haatmisdrijf. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

2 juni: Een NGO voor de mensenrechten heeft een 
maandelijks rapport uitgebracht waarin staat dat het 
voedsel dat aan de gevangenen wordt aangeboden 
koud en van slechte kwaliteit is. De groep constateerde 
ook problemen met betrekking tot de voedselhygiëne. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

4 juni: Uit een onderzoek van de afdeling İzmir van de 
Vereniging voor de Mensenrechten (İHD) blijkt dat 
vluchtelingen die in de Egeïsche regio van Turkije 



wonen, in de eerste vier maanden van 2021 te maken 
hebben gehad met 2.980 schendingen van hun rechten. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

4 juni: De politie in Batman heeft een persoon fysiek 
mishandeld en verwond toen ze hem aanhielden. 

4 juni: De bewakers van een gevangenis in Diyarbakır 
hebben gevangene Kurbani Özcan, die eerder het 
slachtoffer was van een foltering waarbij zijn vingers 
braken, fysiek en verbaal mishandeld. 

5 juni: De bewakers van een gevangenis in Diyarbakır 
hebben gevangene Şükriye Gezgin mishandeld. 
Verschillende rechtengroeperingen meldden dat Gezgin 
zichtbare sporen van foltering op haar lichaam had. 

VROUWENRECHTEN 

4 juni: In een maandelijks rapport van het We Will End 
Femicide Platform staat dat in mei 17 vrouwen door 
mannen zijn vermoord en nog eens 20 onder verdachte 
omstandigheden om het leven zijn gekomen. In een 
ander verslag van Bianet over gendergerelateerd geweld 
staat dat mannen ten minste 67 vrouwen geweld hebben 
aangedaan. 


