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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 220 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. 

3 juli: Zeybegül Yılmaz, de moeder van een vijfjarig kind 
dat speciale zorg nodig heeft, is aangehouden omdat zij 
banden zou hebben met de Gulen-beweging. De zoon 
van Yılmaz, Salih, heeft ontwikkelingsstoornissen en 
heeft voortdurend verzorging nodig. 

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. 

1 juli: De familie van de jonge Koerdische vrouw 
Gülistan Doku, die in januari vorig jaar verdween, is een 
sit-in begonnen voor een gerechtsgebouw in Tunceli. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 
VERENIGING 

28 juni: In Istanbul heeft de politie de activiste Nursel 
Tanrıverdi van het Wetsbesluit aangehouden tijdens 
haar protest. 

29 juni: In Van hield de politie 10 mensen aan op grond 
van het feit dat zij deelnamen aan de acties in verband 
met de aanval op het kantoor van de HDP Izmir. 

29 juni: In Ankara greep de politie in bij een LGBT pride 
parade en hield 20 mensen aan. 

30 juni: in Eskisehir greep de politie in bij een LGBT-
parade en hield 30 mensen aan. 

30 juni: In Istanbul greep de politie in bij een protest van 
arbeiders en hield twee mensen aan. 

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

1 juli: Het bureau van een districtsgouverneur in 
Istanbul verbiedt een concert dat door de linkse 
muziekgroep Grup Yorum was georganiseerd en dat 
online zou worden gehouden.  

1 juli: De gouverneur van Van heeft voor 15 dagen alle 
soorten bijeenkomsten en demonstraties binnen de 
provinciegrenzen verboden. Het genoemde verbod is 
sinds november 2016 onafgebroken van kracht.  

4 juli: In Ankara hield de politie vijf mensen aan die 
folders aan het uitdelen waren ter gelegenheid van de 
zesde verjaardag van een bomaanslag in Suruc. 



VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

28 juni: Een rechtbank in Izmir blokkeert de toegang tot 
een artikel over beschuldigingen van kindermisbruik 
waarin de naam van een plaatselijk lid van de 
regeringspartij voorkomt. 

29 juni: Een rechtbank in Diyarbakir veroordeelt 
journalist İsmail Çoban tot vier jaar en zes maanden 
gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. 

29 juni: In Rize heeft de politie een persoon 
aangehouden voor zijn verklaringen in een 
straatinterview. 

29 juni: Een rechtbank in Izmir blokkeert de toegang tot 
nieuwsberichten dat een provinciale bestuurder van het 
ministerie van Nationaal Onderwijs een school onder 
druk heeft gezet om een evenement te annuleren dat 
gepland was om te houden met een dichter. 

30 juni: Een rechtbank in Diyarbakir veroordeelt 
journalist Hakkı Boltan tot twee jaar en 17 dagen 
gevangenisstraf wegens belediging van de president en 
een voormalige minister-president. 

30 juni: In Bitlis heeft de plaatselijke journalist Sinan 
Aygül zich overgegeven aan zijn gevangenisstraf voor 
het verslaan van een vermeende kindermisbruikzaak in 
de provincie. Aygül werd de volgende dag voorwaardelijk 
vrijgelaten. 

1 juli: Een rechtbank in Ankara blokkeert de toegang tot 
nieuwsberichten waarin een verdachte van witwassen 
een ontmoeting heeft met een lid van het 
hooggerechtshof voor een diner. 

1 juli: Een rechtbank in Diyarbakir blokkeerde de 
toegang tot de internetadressen die door het 
persagentschap Etkin en de kranten Kızıl Bayrak en 
Umut worden gebruikt om nieuws uit te zenden. 

1 juli: Reporters Zonder Grenzen (RSF) beschuldigt het 
Voorzitterschap van Communicatie ervan 
persaccreditatiekaarten te gebruiken om druk uit te 
oefenen op de media. 

2 juli: Aanklagers eisen een gevangenisstraf tot vier jaar 
voor oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu omdat hij de 
term "zogenaamde president" heeft gebruikt over 
president Recep Tayyip Erdoğan. 

2 juli: In Bursa heeft de politie de plaatselijke journalist 
İrfan Aydın aangehouden wegens belediging van de 
president en de minister van Binnenlandse Zaken voor 
zijn uitlatingen. 

2 juli: Een van de familieleden van president Recep 
Tayyip Erdoğan, Yahya Birinci, werd aangehouden voor 
zijn kritiek op de regeringspartij in een live video op 
Twitter. 

2 juli: In Istanbul heeft de politie de operazanger 
Güvenç Dağüstün aangehouden voor een tweet die hij 
had geplaatst. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

1 juli: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de rechten 
van afgevaardigde en prominent mensenrechtenactivist 
Ömer Faruk Gergerlioğlu, die in maart uit de Turkse 
Grote Nationale Assemblee werd gezet en vervolgens 
naar de gevangenis werd gestuurd, zijn geschonden. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

29 juni: Het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens heeft geoordeeld dat het recht op vrijheid en 
veiligheid, en het recht op eerbiediging van het 
privéleven en de woning, van voormalig lid van het 
Constitutioneel Hof Erdal Tercan, die vlak na de 
couppoging in juli 2016 werd gearresteerd, door Turkije 
is geschonden. 

1 juli: Een commissie in de Turkse Grote Nationale 
Assemblee heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat de 
vervolging van misbruikers bemoeilijkt door voor te 
schrijven dat in kindermishandelingszaken ander bewijs 
moet worden gezocht in plaats van de verklaring van het 
slachtoffer. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

29 juni: Een rechtbank in Diyarbakir heeft journalist 
İsmail Çoban veroordeeld tot vier jaar en zes maanden 
gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. Çoban 
was een van de directeuren van de krant Azadiya Welat, 
die in het Koerdisch werd uitgegeven en door het 
decreet werd gesloten. 



29 juni: In Van heeft de politie 10 mensen aangehouden 
die deelnamen aan de protestacties in verband met de 
aanslag op het kantoor van de HDP Izmir. 

2 juli: Een rechtbank in Diyarbakir veroordeelt Gülistan 
Ensarioğlu, een van de voormalige coburgemeesters 
van het district, tot zes jaar en drie maanden 
gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. Zij was 
eerder door het ministerie van Binnenlandse Zaken 
ontslagen. 

MILITAIRE OPERATIES IN HET 
BUITENLAND 

1 juli: De Verenigde Staten van Amerika hebben Turkije 
vorig jaar opgenomen in de lijst van landen die 
betrokken zijn bij het gebruik van kindsoldaten. 

ANDERE MINDERHEDEN 

2 juli: YouTube verwijderde een toespraakvideo van de 
directeur van het presidentschap voor communicatie 
Fahrettin Altun omdat hij haatzaaiende taal tegen 
Armeniërs zou bevatten. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

29 juni: Het Turkse ministerie van Defensie maakte 
bekend dat de Griekse autoriteiten 42 illegale migranten 
illegaal naar Turkije hadden teruggestuurd, van wie er 12 
werden beroofd en geslagen. 

3 juli: Volgens een rapport van een in Washington 
gevestigde mensenrechtengroepering hebben de Turkse 
autoriteiten de vervolgings-, detentie- en 
uitleveringsprocedures tegen leden van de Oeigoerse 
gemeenschap die in het land wonen, geïntensiveerd. 
Het rapport stelt dat Turkije, ooit een veilige haven voor 
Oeigoerse vluchtelingen, deze kwaliteit niet langer heeft. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

29 juni: In Konya vielen politieagenten de lokale 
journalist Muhammed Emin Güleç fysiek aan, die wilde 
dat ze maskers droegen. 

1 juli: LGBT-persoon Memiş Akbaş, die opgesloten zit in 
een gevangenis in Eskişehir, zou zijn mishandeld, zoals 
verkrachting, afranseling en bedreigingen. 

1 juli: In Istanbul dwongen undercover politieagenten 
een persoon genaamd Barış Çetin in een voertuig en 
onderwierpen hem aan fysiek geweld en het opleggen 
van spionage. 

4 juli: In een gevangenis in Diyarbakir hebben de 
bewakers gevangene Kendal Barut fysiek aangevallen 
omdat hij zich verzette tegen een naaktfouillering tijdens 
zijn overbrenging naar de gevangenis. 

VROUWENRECHTEN 

1 juli: Turkije heeft zich officieel teruggetrokken uit het 
Verdrag van Istanbul, een verdrag van de Raad van 
Europa over geweld tegen vrouwen, krachtens een in 
maart gepubliceerd presidentieel decreet. 

3 juli: Volgens een maandelijks rapport van een groep 
voor de rechten van de vrouw werden in juni 18 vrouwen 
door mannen gedood en werden 20 andere vrouwen 
verdacht gedood. 


