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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 199 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. 

7 juli: Huriye Acun, een zeven maanden zwangere 
voormalige lerares, werd in Konya gearresteerd en naar 
de gevangenis gestuurd om de straf uit te zitten die haar 
was opgelegd wegens vermeende banden met de 
Gülen-beweging, ondanks de desbetreffende wetten die 
bepalen dat de uitvoering van gevangenisstraffen wordt 
uitgesteld voor vrouwen die zwanger zijn of die in de 
afgelopen anderhalf jaar zijn bevallen. 

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 

5 juli: De politie in Ankara greep gewelddadig in bij een 
demonstratie die werd gehouden om de vrijlating van de 
prominente rechtenverdediger Ömer Faruk Gergerlioğlu 
te eisen, waarbij vijf mensen kortstondig werden 
vastgehouden. 

5 juli: De politie in İstanbul hield activiste Nursel 
Tanrıverdi aan terwijl ze protesteerde tegen haar 
summiere verwijdering uit haar baan in de publieke 
sector in de nasleep van de staatsgreep van 2016. 

6 juli: In een door de Commissie van Venetië 
gepubliceerd advies wordt onderstreept dat de nieuwe 
Turkse wet inzake de financiering van terrorisme verder 
gaat dan de verklaarde bedoeling en negatieve gevolgen 
heeft voor het maatschappelijk middenveld door de 
controle van de regering op haar activiteiten verder aan 
te scherpen. 

8 juli: Het bureau van de gouverneur van Aydın 
vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van vijf 
dagen. Het verbod werd uitgevaardigd naar aanleiding 
van protesten tegen de bouw van een veldspaatmijn in 
de provincie. 

9 juli: De politie in Adıyaman heeft bijna 50 mensen 
aangehouden omdat zij hadden deelgenomen aan 
protesten tegen een verordening inzake de handel in 
tabak. 

9 juli: De politie in Istanboel greep in bij een 
demonstratie ter herdenking van de slachtoffers van een 
bomaanslag in 2015, waarbij vijf mensen kort werden 
aangehouden. 



10 juli: De politie in Ankara heeft een demonstratie ter 
herdenking van de slachtoffers van een bomaanslag uit 
2015 geblokkeerd, waarbij 13 mensen kort zijn 
aangehouden. 

10 juli: De politie in İstanbul greep in bij een 
demonstratie ter herdenking van de slachtoffers van een 
bomaanslag in 2015, waarbij kortstondig zes mensen 
werden aangehouden. 

11 juli: Uit berichten bleek dat aanklagers van İzmir drie 
mensen hebben aangeklaagd wegens belediging van de 
president tijdens protesten op de Boğaziçi-universiteit in 
februari. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

5 juli: Een rechtbank in Ankara heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot in totaal 55 nieuwsberichten 
over een openbare aanbesteding die door het ministerie 
van Volksgezondheid is uitgeschreven. 

5 juli: Een rechtbank in Antalya heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over de 
gouverneur van Uşak die op straat tegen burgers 
schreeuwde terwijl hij toezicht hield op de uitvoering van 
Covid-19-maatregelen. 

5 juli: Reporters zonder grenzen (RSF) publiceert een 
lijst van "persvrijheid predatoren", een lijst van 37 
staatshoofden en regeringsleiders die de persvrijheid 
met voeten treden, waaronder president Recep Tayyip 
Erdoğan. 

6 juli: Een rechtbank besloot de toegang te blokkeren 
tot een nieuwsreportage over een bedrijf dat eigendom 
is van de familie van de minister van Binnenlandse 
Zaken. 

6 juli: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de 
voorlopige sluiting van Özgür Gündem, een inmiddels 
verdwenen krant die zich had toegelegd op Koerdische 
kwesties, een schending vormde van de grondwettelijke 
rechten van vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. 

6 juli: Uit een maandelijks rapport blijkt dat in juni in 
totaal 87 journalisten terechtstonden voor hun 
publicaties. 

7 juli: Aanklagers stellen een onderzoek in naar de krant 
BirGün wegens beschuldigingen van belediging van de 
president en zijn extreem-rechtse 

verkiezingsbondgenoot in een reportage over de relatie 
van de regering met de maffia. 

7 juli: Een rechtbank in Istanboel veroordeelt journalist 
Cem Şimşek tot 11 maanden en 22 dagen 
gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van de 
president, voor zijn verslag over cartoons die in Duitse 
media zijn gepubliceerd. 

7 juli: Een rechtbank in Ankara heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten en tweets over 
de vermeende banden van de minister van 
Binnenlandse Zaken met het bedrijfsleven. 

7 juli: RTÜK, de regelgevende instantie voor de media, 
heeft Halk TV een uitzendverbod en een geldboete 
opgelegd wegens het verspreiden van terroristische 
propaganda naar aanleiding van een lied dat door een 
oppositieleider in de uitzending was gezongen.  

7 juli: Een rechtbank in Ankara heeft besloten de 
toegang tot een column van journalist Mine Kırıkkanat te 
blokkeren. 

8 juli: De politie in Istanboel blokkeert een 
openluchtmanifestatie van Koerdisch-getalenteerde 
muziek en neemt de instrumenten van de muzikanten in 
beslag. 

8 juli: Een rechtbank in İstanbul die toezicht houdt op de 
zaak van Murat Şahin, een man die in 2016 journalist 
Can Dündar aanviel met een vuurwapen, heeft een 
gevangenisstraf van drie jaar opgelegd. De rechtbank 
besloot de straf op te schorten vanwege het "goede 
gedrag" van de verdachte, wat betekent dat hij geen tijd 
in de gevangenis zal doorbrengen tenzij hij binnen vijf 
jaar een ander misdrijf pleegt. 

9 juli: Een rechtbank in Istanboel heeft beslist een 
persoon te arresteren voor zijn berichten op sociale 
media over de onthullingen van een gangster over de 
relaties tussen de staat en de maffia. 

9 juli: De politie in Giresun heeft een minderjarige kort 
aangehouden in verband met berichten op sociale media 
over de onthullingen van een gangster over de 
betrekkingen tussen de staat en de maffia. 

9 juli: De aanklagers van Ankara hebben volkszanger 
Onur Kocamaz aangeklaagd wegens het aanzetten tot 
haat en vijandschap bij het publiek, naar aanleiding van 
een bericht op sociale media. 



9 juli: Uit een maandelijks rapport blijkt dat van de 77 
gevallen van schendingen tegen vrouwelijke journalisten 
die in juni werden vastgesteld, er 36 in Turkije werden 
geregistreerd. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

6 juli: Ömer Faruk Gergerlioğlu, een vooraanstaand 
voorvechter van rechten en voormalig wetgever die 
sinds 2 april achter de tralies zit, is vrijgelaten na een 
beslissing van het Grondwettelijk Hof. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

9 juli: Turkije staat op de 107e plaats van 128 landen op 
de rechtsstaatindex 2020 van het World Justice Project. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

5 juli: De politie in Bursa heeft het lokale HDP-
bestuurslid Köksal Söylemez aangehouden. 

6 juli: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de voorlopige 
sluiting van Özgür Gündem, een krant die zich over 
Koerdische kwesties had georiënteerd en inmiddels is 
opgeheven, een schending is van de grondwettelijke 
rechten op vrije meningsuiting en persvrijheid. 

7 juli: Het Europees Parlement veroordeelt in een 
resolutie de Turkse regering voor haar repressieve 
beleid tegen oppositiepartijen, in het bijzonder de pro-
Koerdische Democratische Volkspartij (HDP). 

8 juli: De politie in Istanboel blokkeert een 
openluchtmanifestatie van Koerdisch gezinde muziek en 
neemt de instrumenten van de muzikanten in beslag. 

10 juli: Uit berichten blijkt dat een Koerdisch gezin in 
Konya is aangevallen door een extreemrechtse menigte 
in wat een racistische haatmisdaad lijkt te zijn. Bij het 
incident raakten zes leden van het gezin ernstig gewond. 

10 juli: De politie heeft negen imams aangehouden 
omdat zij in het Koerdisch preekten. 

10 juli: De politie heeft in Batman het plaatselijke HDP-
lid Gülistan Yılmaz Diyar korte tijd vastgehouden. 

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET 
BUITENLAND 

5 juli: President Recep Tayyip Erdoğan heeft 
toegegeven dat de Turks-Kirgizische leraar Orhan 
İnandı, die in de nacht van 31 mei in Bisjkek vermist 
raakte, in feite door de Turkse nationale 
inlichtingendienst (MİT) was ontvoerd en naar Turkije 
was gebracht. 

7 juli: Erk Acarer, een regeringskritische journalist die in 
ballingschap leeft in Duitsland, deelde mee dat hij was 
aangevallen "met messen en vuisten" op de 
binnenplaats van zijn flatgebouw in Berlijn. 

ANDERE MINDERHEDEN 

5 juli: De Amerikaanse commissie voor internationale 
godsdienstvrijheid (USCIRF) heeft erop gewezen dat de 
discriminatie van de alevitische gemeenschap in Turkije 
welig tiert en alomtegenwoordig is en dat de situatie 
verslechtert. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

5 juli: Uit een onderzoek van de Media and Law Studies 
Association (MLSA) naar de detentieomstandigheden 
van politieke gevangenen blijkt dat de gevangenen niet 
over schoonmaakmiddelen en hygiëne beschikken en 
dat het bezoekrecht aan beperkingen is onderworpen. 

7 juli: Een gevangenisbestuur in Izmir legde drie 
gevangenen een bezoekverbod van drie maanden op 
wegens het scanderen van politieke slogans. 

7 juli: Uit berichten blijkt dat in een gevangenis in Düzce 
13 gevangenen al twee jaar lang geen 
ziekenhuisafspraken heeft toegestaan. 

9 juli: In een parlementair verslag over de 
omstandigheden in gevangenissen wordt opgemerkt dat 
gedetineerden elementaire levensbehoeften wordt 
ontzegd en dat zij worden gefouilleerd. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

7 juli: Save the Children, een in Londen gevestigde 
hulporganisatie, meldde dat vluchtelingenmeisjes in 
Turkije een groter risico lopen op gedwongen 
minderjarigen huwelijken. 



8 juli: De Koerdische schrijfster Meral Şimşek, tegen wie 
in Turkije een aanklacht wegens terrorisme loopt, werd 
aangehouden, gemarteld en teruggestuurd door de 
Griekse politie nadat zij op 29 juni de grens was 
overgestoken. 

11 juli: Een bus met migranten zonder papieren 
verongelukt in Van, waarbij ten minste 12 mensen om 
het leven komen. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

5 juli: Foto's van Orhan İnandı, een Turks-Kirgizische 
onderwijzer die na zijn vermissing op 31 mei in Bishkek 
in hechtenis van de Turkse autoriteiten is genomen, 
vertonen mogelijke sporen van foltering op zijn hand. 
Vooraanstaand forensisch deskundige Şebnem Korur 
Fincancı zei dat İnandı mogelijk aan een strappado was 
onderworpen, terwijl İnandı's vrouw, Reyhan İnandı, 
opmerkte dat haar man aanzienlijk was vermagerd. 

6 juli: De bewakers in de gevangenis in Ağrı hebben 
gevangene Mizgin Kayıtbey fysiek mishandeld. Het 
slachtoffer raakte gewond en werd naar een ziekenhuis 
gebracht. 

9 juli: De bewakers in een gevangenis in Antalya 
hebben gevangenen fysiek mishandeld omdat zij zich 
verzetten tegen een fouillering tijdens een overplaatsing. 

VROUWENRECHTEN 

6 juli: Volgens een maandelijks verslag van Bianet over 
gender gerelateerd geweld hebben mannen in juni 24 
vrouwen gedood en ten minste 94 anderen geweld 
aangedaan. 


