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op de Engelstalige versie.) 

WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 139 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. 

22 juli: Mehmet Sait Demiröz, een voormalig lid van het 

Hooggerechtshof dat gevangen was gezet wegens zijn 

vermeende banden met de Gülen-beweging, is 

overleden nadat hij een week op de intensive zorg had 

gelegen. Demiröz leed aan een vergevorderd 

longprobleem, genaamd empyema, en hij werd onlangs 

opnieuw gearresteerd na een longoperatie. Zijn 

echtgenote had publiekelijk geklaagd dat hij geen goede 

behandeling kreeg en dat zijn gezondheid verslechterde. 

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN 

Er is deze week geen nieuws naar buiten gekomen over 

Yusuf Bilge Tunç, een voormalige werknemer uit de 

publieke sector die tijdens de noodtoestand van 2016-

2018 bij wetsdecreet uit zijn baan is ontslagen en die op 

6 augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een 

van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke 

gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 

2016. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 

VERENIGING 

18 juli: Gendarmerie in İstanbul greep in bij een 

arbeidersprotest, waarbij 20 mensen werden 

vastgehouden. 

18 juli: Het gouverneurskantoor in Mardin vaardigde een 

verbod uit op alle bijeenkomsten in de open lucht voor 

een periode van 17 dagen. 

18 juli: Het gouverneurskantoor in Hakkari vaardigde 

een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een 

periode van 15 dagen. 

20 juli: De politie in Istanboel, Ankara en İzmir greep in 

bij demonstraties die werden gehouden om de 

slachtoffers van een bloedbad door ISIL in 2015 te 

herdenken, waarbij in totaal 170 mensen werden 

aangehouden. 

21 juli: De politie in Istanboel heeft kortstondig acht 

mensen aangehouden die protesteerden tegen de 

situatie van zieke gevangenen. 

21 juli: Een cultuurfestival in Tunceli werd afgelast nadat 

de lokale autoriteiten wegversperringen hadden 

opgeworpen waardoor het evenement niet kon 

doorgaan. 

22 juli: De politie in Istanboel heeft het gebouw van een 

religieuze vereniging verzegeld nadat een rechtbank in 

Istanboel had bepaald dat de vereniging moest worden 

gesloten. 



23 juli: De politie in Istanboel is tussengekomen bij een 

voetbalevenement dat door de HDP was georganiseerd 

ter herdenking van een 19-jarige Koerdische 

universiteitsstudent die door de politie was gedood, en 

heeft 11 mensen vastgehouden. 

23 juli: De politie in Istanboel heeft een linkse militant 

aangehouden die een demonstratie hield om te 

protesteren tegen een vermeende Turkse artillerieaanval 

waarbij negen burgers in Noord-Irak zouden zijn gedood. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

18 juli: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de 

toegang te blokkeren tot twee tweets die journalist Metin 

Cihan heeft geplaatst over een hoge ambtenaar van de 

regeringspartij die beschuldigd wordt van obstructie van 

de rechtsgang in de zaak van de verdachte dood van 

een minderjarige. 

18 juli: Een rechtbank in Aydın besloot de toegang te 

blokkeren tot een nieuwsbericht over de verdachte dood 

van een gevangene in de provincie. 

19 juli: Aanklagers in Istanboel hebben opdracht 

gegeven tot inbeslagneming en censuur van twee 

boeken over de strijd van de Koerdische militanten tegen 

ISIL. 

20 juli: Aanklagers in Mardin hebben een onderzoek 

ingesteld naar de Koerdische journaliste Öznur Değer in 

verband met haar berichten op sociale media en hebben 

haar opgeroepen voor een verhoor. 

20 juli: Een rechtbank heeft besloten de toegang te 

blokkeren tot 24 nieuwsberichten over beschuldigingen 

dat een organisatie die banden heeft met de first lady 

een speciale behandeling zou hebben gekregen van 

overheidsinstanties. 

21 juli: Een rechtbank in Istanboel heeft de toegang tot 

drie nieuwsberichten over de uitlatingen van een zanger 

over zijn zoon geblokkeerd. 

22 juli: Aanklagers in Diyarbakır stellen een onderzoek 

naar de balie van Diyarbakır naar aanleiding van een 

verklaring die de balie zou hebben afgelegd over Turkse 

artillerie-aanvallen waarbij negen burgers in Noord-Irak 

zouden zijn gedood. 

22 juli: Een rechtbank in Sivas besloot de toegang te 

blokkeren tot een nieuwsbericht over beschuldigingen 

dat de gouverneur van de provincie onwettige banden 

onderhield met een bedrijf. Dezelfde rechtbank lastte 

later de verwijdering van de berichten over het 

toegangsverbod. 

22 juli: De administratie van de Boğaziçi-universiteit in 

Istanbul verbiedt de vertoning van films met een LGBT-

thema als onderdeel van het filmevenement in de open 

lucht op de campus van de universiteit. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

19 juli: De Raad van State oordeelde dat de president in 

zijn recht handelde toen hij een presidentieel decreet 

uitvaardigde waarin hij aankondigde dat Turkije zich in 

maart 2021 uit het Verdrag van Istanbul zal terugtrekken. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

20 juli: Leden van een Koerdische familie in Denizli zijn 

het doelwit geworden van een racistische aanval door 

plaatselijke bewoners die hen met de dood bedreigden. 

20 juli: Het Grondwettelijk Hof heeft schendingen van de 

rechten vastgesteld in het proces tegen de Koerdische 

politicus Selahattin Demirtaş, die werd vervolgd voor de 

slogans die werden gezongen tijdens een demonstratie 

die hij in 2011 bijwoonde. 

22 juli: De politie in Van heeft HDP-jongerenlid Arjin 

Tüncer aangehouden. 

23 juli: De politie in Istanboel grijpt in bij een door de 

HDP georganiseerd voetbalevenement ter herdenking 

van een 19-jarige Koerdische universiteitsstudent die 

door de politie werd gedood, en houdt 11 mensen aan. 

ANDERE MINDERHEDEN 

21 juli: Niet-geïdentificeerde aanvallers hebben in 

Istanbul vier LGBT-personen fysiek mishandeld. 

22 juli: De administratie van de Boğaziçi-universiteit in 

Istanbul verbiedt de vertoning van films met een LGBT-

thema als onderdeel van het filmevenement in de open 

lucht op de campus van de universiteit. 

24 juli: Een groep niet-geïdentificeerde personen in 

Malatya heeft zes mensen fysiek en verbaal mishandeld 

omdat ze tijdens een festival regenboogvlaggen 



droegen. Twee mensen raakten gewond als gevolg van 

de aanval. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

20 juli: Gevangenen in een gevangenis in Balıkesir 

hebben voedselvergiftiging opgelopen door de 

maaltijden die in de gevangenis werden opgediend. De 

gevangenen kregen daarna geen medische verzorging. 

21 juli: Kadri Ekinci, een gedetineerde in een 

gevangenis in Diyarbakır, werd dood aangetroffen in zijn 

cel. Hoewel de autoriteiten de dood van Ekinci als 

zelfmoord aanmerkten, beweerde zijn familie dat hij 

zwaar mishandeld werd door de gevangenisleiding en 

dat het onwaarschijnlijk was dat hij zelfmoord had 

gepleegd. 

21 juli: In een vrouwengevangenis in Kocaeli weigert 

gevangene Ayfer Ayçiçek haar medicatie in te nemen in 

het bijzijn van de bewakers. 

22 juli: Mehmet Sait Demiröz, een voormalig lid van het 

Hooggerechtshof dat in de gevangenis zat wegens zijn 

vermeende banden met de Gülen-beweging, overleed 

na een week op de intensive zorg te hebben gelegen. 

Demiröz leed aan een vergevorderd longprobleem, 

genaamd empyema , en hij werd onlangs opnieuw 

gearresteerd na een longoperatie. Zijn echtgenote had 

publiekelijk geklaagd dat hij geen goede behandeling 

kreeg en dat zijn gezondheid verslechterde. 

22 juli: Een gevangenis in Antalya heeft naar verluidt 

medische behandeling geweigerd aan Ahmet Zeki 

Özkan, een gevangene die aan kanker lijdt. 

24 juli: Een gevangenis in Elazığ weigerde een brief af 

te leveren die naar de zieke gevangene Mehmet Emin 

Özkan was gestuurd met het argument dat deze hem 

zou "opvrolijken". De brief was gestuurd door de 

gevangen Koerdische politica Leyla Güven. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

24 juli: Volgens berichten in de media dreigt de eigenaar 

van een Somalisch restaurant in Ankara te worden 

gedeporteerd nadat zijn restaurant het doelwit was 

geworden van een reeks racistische aanvallen. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

18 juli: De bewakers in een gevangenis in Erzurum 

mishandelden gevangene Emrah Yakut en dreigden 

hem te doden. 

23 juli: Een groep bewakers in een gevangenis in 

Isparta mishandelt gedetineerden die uit een andere 

gevangenis zijn overgebracht. 

23 juli: Volgens berichten heeft de politie in Hatay 24 

mensen die op 13 juli tijdens een festival werden 

aangehouden omdat zij een foto van een linkse militant 

hadden getoond, verbaal mishandeld en geslagen. 

23 juli: De politie in Hatay heeft fysiek geweld gebruikt 

tegen een persoon met de initialen K.Ç., die op 15 juli 

werd aangehouden toen hij een ruzie wilde beëindigen. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

20 juli: De Iraakse regering geeft Turkije de schuld van 

artillerie-aanvallen waarbij negen burgers omkwamen en 

23 anderen gewond raakten in Zakho. 

VROUWENRECHTEN 

19 juli: De Raad van State oordeelde dat de president in 

zijn recht handelde toen hij een presidentieel decreet 

uitvaardigde waarin hij aankondigde dat Turkije zich in 

maart 2021 uit het Verdrag van Istanbul zal terugtrekken. 


