
TURKEY 
RIGHTS 
MONITOR 
Uitgave 53 | 21-27 juni 2021 

WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 200 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. 

25 juni: Eenentwintig balies en maatschappelijke 
organisaties hebben een gezamenlijke verklaring 
afgelegd waarin zij de autoriteiten oproepen Mehmet 
Emin Özkan, een 83-jarige gevangene die aan ernstige 
gezondheidsproblemen lijdt, vrij te laten. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

21 juni: Het Constitutioneel Hof heeft geoordeeld dat er 
geen sprake was van een schending van de rechten in 
verband met de gevangenschap van de voormalige chef 
van de politie-inlichtingendienst Zeki Güven, die 40 
dagen na zijn detentie in 2018 dood werd aangetroffen 
in zijn gevangeniscel in Ankara. Güven werd 
gevangengezet wegens vermeende banden met de 
Gülen-beweging. 

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 

21 juni: De politie in Istanboel viel een door LGBT-
groepen georganiseerde picknick aan, waarbij één 
persoon kort werd vastgehouden. 

21 juni: De politie in Ağrı heeft het lokale HDP-
bestuurslid Cemal Akar kort vastgehouden omdat hij een 
toespraak hield tijdens een demonstratie tegen de 
aanval van vorige week op het kantoor van de partij in 
İzmir. 

21 juni: Het bureau van de gouverneur van Ağrı 
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in 
openlucht voor een periode van 15 dagen. 

22 juni: De politie in Istanboel greep in tegen een 
straatconcert dat georganiseerd was als protest tegen 
een controversieel besluit van de president om muziek 
na middernacht te verbieden, en hield zeven mensen 
kort aan. 

23 juni: Het ministerie van Jeugd en Sport schrapt de 
studieleningen en -beurzen van ten minste 100 
universiteitsstudenten omdat ze hebben deelgenomen 
aan protesten tegen de benoeming van een 
regeringsgezinde als nieuwe rector van de Boğaziçi-
universiteit van Istanboel in januari. 



24 juni: De politie in Istanboel houdt 10 mensen aan, 
waaronder leden van de HDP, omdat zij hebben 
deelgenomen aan demonstraties tegen de aanslag van 
vorige week op het kantoor van de partij in Izmir. 

24 juni: De Turkse ordehandhavers hebben tussen 
januari en mei 2021 in het hele land bij 320 vreedzame 
demonstraties ingegrepen en minstens 2.123 mensen 
vastgehouden, aldus een in Istanbul gevestigde 
rechtengroep. 

24 juni: De gouverneur van Istanboel verbiedt een 
LGBT pride-mars die op 26 juni zou plaatsvinden. Nadat 
de organisatoren hun plan hadden doorgezet en de 
mars zoals verwacht hadden gehouden, blokkeerde de 
politie deze met geweld en hield 47 mensen aan. 

26 juni: Een districtsgouverneur in Istanboel vaardigde 
een verbod uit op alle bijeenkomsten in openlucht voor 
een dag. Het besluit kwam er na oproepen voor een 
demonstratie buiten een gerechtsgebouw. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

22 juni: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot een tweet van journalist Erk 
Acarer over beschuldigingen dat een regeringsgezinde 
liefdadigheidsorganisatie hulp zou hebben gestuurd naar 
een jihadistische groep in Syrië. 

22 juni: İbrahim Akkuş, een in Samsun gevestigde 
journalist, werd fysiek aangevallen door de werknemers 
van een bouwbedrijf nadat hij verslag had uitgebracht 
over de vermeende tekortkomingen in een 
ziekenhuisgebouw. 

22 juni: Een menigte in Kocaeli valt de journalist 
Mustafa Uslu aan terwijl hij het lokale nieuws volgt. 

22 juni: Een rechtbank in Diyarbakır besluit de toegang 
te blokkeren tot twee webadressen die door de website 
JinNews worden gebruikt. 

23 juni: Een rechtbank in Istanboel spreekt journalist 
Mustafa Sönmez vrij van beschuldiging van belediging 
van de president. Sönmez stond terecht voor zijn 
berichten op sociale media. 

24 juni: Een aanklager van Istanboel eiste 
gevangenisstraffen tegen de journalisten Hazal Ocak, 
Vedat Arık, Olcay Büyüktaş Akça en İpek Özbey omdat 
zij "antiterreur ambtenaren als doelwit hadden 

aangewezen" en "de privacy van het privéleven hadden 
geschonden", naar aanleiding van hun berichten over de 
illegale bouw van een presidentiële adjudant op grond 
die aan een stichting toebehoorde. 

24 juni: De autoriteiten hebben besloten de toegang te 
blokkeren tot het YouTube-kanaal en de Twitter- en 
Instagram-accounts van Sedat Peker, een maffiabaas 
die sinds begin mei onthullingen doet over de 
betrekkingen tussen de staat en de maffia. Hoewel de 
platforms onlangs Turkije-vertegenwoordigers hebben 
aangesteld om te voldoen aan een omstreden online 
censuurwetgeving, moeten zij het besluit nog uitvoeren. 

25 juni: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot tweets over beschuldigingen 
van witwassen van geld over een zakenman die dicht bij 
de regering staat. 

25 juni: Een rechtbank in İzmir heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten en tweets over 
beschuldigingen dat de aanvaller die vorige week de 
aanval op het kantoor van de HDP in İzmir uitvoerde, 
regelmatig een hotel bezocht dat door het kantoor van 
de gouverneur van İzmir wordt gerund. 

26 juni: Bülent Kılıç, een AFP-fotograaf, werd enkele 
uren vastgehouden toen hij verslag deed van een LGBT 
pride-mars in Istanboel. Op beelden op sociale media 
was te zien hoe Kılıç op de grond werd gehouden door 
agenten, die met hun knieën op zijn lichaam drukten. 

27 juni: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot een webadres dat wordt 
gebruikt door het persbureau Etkin. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

22 juni: De politie in Istanboel heeft Hatice Onaran, een 
provinciaal kaderlid voor de Vereniging voor de 
Mensenrechten (İHD), aangehouden in het kader van 
een in Edirne gevoerd onderzoek. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

22 juni: Süleyman Özışık, een journalist die bekend 
staat om zijn nauwe banden met de regeringspartij, 
beweerde dat hij betrokken was bij de herplaatsing van 
duizenden mensen die na de couppoging van 2016 uit 
hun overheidsbaan waren gezet wegens vermeende 



banden met de Gülen-beweging. Rechtenorganisaties 
en internationale organisaties hebben herhaaldelijk 
kritiek geuit op de massale zuivering van werknemers in 
de publieke sector door de Turkse regering na de 
couppoging, omdat die niet in overeenstemming zou zijn 
met een eerlijk proces en omdat er geen effectieve 
rechtsmiddelen zouden zijn voor degenen die uit hun 
baan zijn gezet. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

21 juni: De politie heeft in Ağrı het lokale HDP-
bestuurslid Cemal Akar korte tijd vastgehouden omdat 
hij een toespraak had gehouden tijdens een 
demonstratie tegen de aanval van vorige week op het 
kantoor van de partij in İzmir. 

21 juni: Het Grondwettelijk Hof aanvaardt de aanklacht 
tot sluiting van de HDP. 

24 juni: De politie in Istanboel heeft 10 mensen, 
waaronder leden van de HDP, aangehouden omdat zij 
hadden deelgenomen aan demonstraties tegen de 
aanval van vorige week op het kantoor van de partij in 
Izmir. 

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET 
BUITENLAND 

27 juni: Orhan İnandı, een Turks-Kirgizische onderwijzer 
die op 31 mei als vermist werd opgegeven in Bishkek, 
bleef gedurende de vierde week na zijn verdwijning 
vermist. Zijn familieleden vermoeden dat hij tegen zijn 
wil wordt vastgehouden op de Turke ambassade in 
Bisjkek. Op 23 juni heeft een advocaat die İnandı 
vertegenwoordigt foto's gepost van een voormalige 
Kirgizische ambtenaar die verdacht wordt van 
betrokkenheid bij de verdwijning. 

ANDERE MINDERHEDEN 

26 juni: Een politieagent die betrokken was bij de 
gewelddadige aanval op een LGBT pride-mars in 
İstanbul plaatste een bericht op sociale media waarin hij 
LGBT's "seksueel gehandicapt" noemde. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

23 juni: Een brand die uitbrak in een 
repatriëringscentrum in İzmir eiste het leven van Ahmed 
Maslem, een 21-jarige Syrische migrant.  

23 juni: Amnesty International publiceerde een rapport 
waarin staat dat Griekse grenswachten groepen 
vluchtelingen en migranten gewelddadig en illegaal 
vasthouden alvorens hen onverwijld terug te sturen naar 
Turkije, wat in strijd is met de 
mensenrechtenverplichtingen van het land op grond van 
EU- en internationale wetgeving. 

23 juni: Volgens berichten zijn veel vluchtelingen in 
Turkije buiten de boot gevallen bij de 
vaccinatiecampagne tegen Covid-19, vanwege 
taalbarrières en een gebrek aan kennis over hun 
rechten. 

24 juni: Uit berichten blijkt dat migranten die door 
mensensmokkelaars vanuit Afghanistan, Pakistan en 
Iran naar Turkije worden gebracht, vaak worden 
veroordeeld tot een verblijf in lege schuren of 
ongemeubileerde huizen in een oostelijke provincie 
voordat zij naar het westen kunnen reizen. 

24 juni: Volgens berichten overweegt de EU 3,5 miljard 
euro uit te trekken voor Turkije om tot 2024 Syrische 
vluchtelingen te kunnen blijven opvangen. 

27 juni: Twee illegale migranten werden gedood en 12 
gewond na een schietpartij tussen een vermoedelijke 
mensensmokkelaar en gendarmerietroepen in de 
zuidoostelijke provincie Siirt. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

21 juni: Een rechtbank in Sivas veroordeelde journaliste 
Aslıhan Gencay tot zes maanden en zeven dagen 
gevangenisstraf wegens "het verhinderen van de 
uitoefening van de plicht door een ambtenaar", omdat zij 
zich verzette tegen visitatie toen zij in een gevangenis in 
Sivas werd vastgehouden. 

22 juni: De politie in Istanboel heeft vijf mensen fysiek 
en verbaal mishandeld tijdens huiszoekingen om hen op 
te sluiten in het kader van een onderzoek naar een 
linkse politieke groepering. 



24 juni: De bewakers van een gevangenis in Şırnak 
hebben een gevangene fysiek mishandeld tijdens een 
fouillering. 

24 juni: Volgens een jaarverslag van de Turkse Stichting 
voor de Mensenrechten werden vorig jaar in Turkije 404 
mensen gefolterd. 

26 juni: Agenten van de gemeentepolitie in Bursa 
hebben een straatventer fysiek mishandeld na een ruzie. 

VROUWENRECHTEN 

24 juni: Afgevaardigden van de oppositie stappen uit 
een parlementaire commissie voor geweld tegen 
vrouwen, met als argument dat de commissie tot doel 
had het controversiële besluit van president Recep 
Tayyip Erdoğan om Turkije uit de Istanboel Conventie 
terug te trekken, te rechtvaardigen. 


