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gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds
2016.

WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE

VRIJHEID VAN VERGADERING EN
VERENIGING

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 129 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.

30 mei: De politie in Hatay hield kort twee mensen aan
die een sit-in hielden om gevangenen te steunen die in
hongerstaking waren.

31 mei: Suna Halis, een vrouw die gevangen zit omdat
zij banden zou hebben met de Gülen-beweging, heeft
om haar vrijlating uit de gevangenis verzocht, omdat zij
leukemie heeft en goede medische verzorging nodig
heeft.
2 juni: Şerife Sulukan, een verlamde vrouw die werd
gearresteerd wegens vermeende banden met de Gülenbeweging, kreeg in de gevangenis een epileptische
aanval.

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 20162018 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

30 mei: Een districtsgouverneurskantoor in Bitlis
annuleerde een Koerdisch-talig theaterstuk, wegens
technische problemen.
30 mei: Het bureau van de gouverneur in Kocaeli heeft
een jongerenfestival afgelast.
31 mei: De politie in Şırnak grijpt in bij een door de HDP
georganiseerde protestdemonstratie en houdt vijf
partijbestuurders aan.
31 mei: De politie in Istanboel heeft twee mensen
aangehouden die demonstreerden voor gevangenen die
in hongerstaking zijn.
31 mei: De politie in Istanboel houdt 29 mensen kort aan
die protesteren tegen een energieleverancier
1 juni: De politie in İstanbul greep in bij demonstraties
die werden gehouden ter gelegenheid van de negende
verjaardag van de Gezi Park-protesten in 2013, waarbij
minstens 170 mensen werden vastgehouden.
1 juni: De politie in Ankara hield 46 mensen aan die een
demonstratie hielden ter gelegenheid van de negende
verjaardag van de Gezi Park-protesten van 2013.
2 juni: De politie hield 22 mensen aan als onderdeel van
een onderzoek naar de Vereniging voor
Migratiemonitoring (GÖÇİZ-DER).

2 juni: De politie in İstanbul greep in bij een
demonstratie die werd gehouden door familieleden van
gevangenen, waarbij zes mensen werden aangehouden.
3 juni: De politie in İstanbul hield kort vijf mensen aan
die een protest hielden tegen beperkingen voor
vrouwelijke artiesten.
5 juni: De politie in Istanboel greep in bij een
demonstratie van LGBT-activisten, waarbij 11 mensen
kort werden vastgehouden.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
30 mei: De politie in Istanboel heeft oppositiepoliticus
Semih Tufan aangehouden op beschuldiging van
belediging van de president. Tufan werd later door een
rechtbank gearresteerd.
30 mei: De politie in Istanboel heeft verslaggever Engin
Açar kort vastgehouden toen hij nieuws aan het volgen
was.
30 mei: Aanklagers in Istanboel hebben een onderzoek
ingesteld naar mensenrechtenactivist en voormalig NBAspeler Enes Kanter Freedom op beschuldiging van
belediging van de president, naar aanleiding van een
post op sociale media waarin te zien was dat hij op een
foto van de Turkse president trapte.
30 mei: De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK)
heeft geldboetes opgelegd aan Tele1, Halk TV, KRT TV
en Flash TV wegens het uitzenden van een video die
door een oppositieleider was vrijgegeven.
30 mei: Een rechtbank in Ardahan heeft de toegang tot
vijf nieuwswebsites en onlinetijdschriften geblokkeerd op
grond van de nationale veiligheid en de openbare orde.
30 mei: Een rechtbank in Istanboel heeft een religieus
boek verboden na een klacht van het Presidium voor
Religieuze Zaken (Diyanet).
31 mei: Een rechtbank in Van heeft verslaggever Zelal
Tunç een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht
maanden en 22 dagen opgelegd op beschuldiging van
belediging van een overheidsambtenaar.
31 mei: Een rechtbank heeft een voorwaardelijke
gevangenisstraf van een jaar uitgesproken tegen
toneelspeler Orhan Aydın op beschuldiging van

belediging van een overheidsambtenaar in een
opiniestuk.
31 mei: Een rechtbank in Diyarbakır besloot de toegang
tot drie pro-Koerdische nieuwswebsites te blokkeren.
31 mei: Een rechtbank in Istanboel besloot de toegang
te blokkeren tot een column waarin kritiek werd geuit op
een rechterlijke beslissing.
31 mei: Aanklagers hebben een onderzoek geopend
naar journaliste Rabia Çetin in verband met een bericht
op sociale media.
31 mei: Een rechtbank in Istanboel spreekt de
journaliste Derya Okatan vrij die terechtstond wegens
belediging naar aanleiding van een nieuwsbericht.
2 juni: Een rechtbank in Istanbul veroordeelt journalist
Uğur Dündar tot 11 maanden en 20 dagen
gevangenisstraf wegens belediging van een voormalig
kabinetslid in een column die hij schreef.
2 juni: Een rechtbank in İstanbul heeft besloten om
oppositiepoliticus Canan Kaftancıoğlu vrij te spreken die
terechtstond voor belediging van de president op sociale
media.
3 juni: Een rechtbank in Denizli veroordeelde een
persoon tot 11 maanden en 20 dagen gevangenisstraf
op beschuldiging van belediging van de president op
sociale media.
3 juni: De politie in Diyarbakır heeft journalist Dicle
Müftüoğlu aangehouden.
3 juni: Ankara aanklagers dagvaarden journaliste
Berivan Altan voor een verhoor over haar berichtgeving
over een vermeende racistische aanval op een
Koerdische familie.
3 juni: Een rechtbank in Istanboel besliste de kopieën
van drie boeken en een rapport van een NGO over
binnenlands ontheemde Koerden en de
uitgaansverboden in overwegend Koerdische provincies
te censureren en in beslag te nemen.
3 juni: Een rechtbank in Istanboel heeft beslist om de
toegang te blokkeren tot ten minste drie nieuwsberichten
over beschuldigingen van corruptie waarbij een kaderlid
van een nationale luchtvaartmaatschappij betrokken is.

3 juni: Een rechtbank in Manisa besloot de toegang te
blokkeren tot twee nieuwsberichten over een rechter die
was aangesteld als viceminister van Justitie en die in het
verleden had geweigerd een uitspraak van het
Grondwettelijk Hof uit te voeren.
3 juni: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de
toegang te blokkeren tot ten minste drie columns over
een onderzoek naar corruptie in 2013, waarbij hoge
regeringsfunctionarissen betrokken waren.
3 juni: Een rechtbank in Istanbul heeft de verwijdering
bevolen van ten minste drie nieuwsberichten over een
overheidsagentschap dat bevoegd was om
bouwcontracten in kustgebieden te gunnen.

VRIJHEID VAN GODSDIENST
2 juni: Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken bracht zijn jaarlijkse rapport over
godsdienstvrijheid uit, waarin het zei dat Turkije de
rechten van niet-islamitische religieuze minderheden
bleef beperken.

MENSENRECHTENVERDEDIGERS
31 mei: Het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat de voorlopige
hechtenis van de voormalige voorzitter van Amnesty
Turkije, Taner Kılıç, zijn rechten heeft geschonden.
2 juni: De politie heeft 22 mensen aangehouden in het
kader van een onderzoek naar de vereniging voor
toezicht op migratie (GÖÇİZ-DER).

KOERDISCHE MINDERHEID
30 mei: De politie in Şırnak heeft Ahmet Aktuğ,
plaatselijk bestuurder van de HDP, fysiek mishandeld.
31 mei: De politie in Batman heeft 19 mensen
aangehouden, onder wie plaatselijke HDP-bestuurders.
31 mei: De politie in Şırnak grijpt in bij een door de HDP
georganiseerde protestdemonstratie en houdt vijf
partijbestuurders aan.
31 mei: De rechtbank in Diyarbakır besluit de toegang
tot drie pro-Koerdische nieuwswebsites te blokkeren.

3 juni: Aanklagers vaardigden aanhoudingsbevelen uit
voor meer dan 40 leden van de HDP verspreid over 10
provincies.
3 juni: De politie in Van hield 13 mensen aan,
waaronder leden en leidinggevenden van de HDP.
3 juni: De politie in Bingöl houdt lokaal HDP-kaderlid
Saadet Fırat aan.
3 juni: De politie in Diyarbakır hield journalist Dicle
Müftüoğlu aan.
3 juni: Ankara aanklagers dagvaarden journaliste
Berivan Altan voor een verhoor over haar berichtgeving
over een vermeende racistische aanval op een
Koerdische familie.
3 juni: Een rechtbank in Istanboel heeft de kopieën van
drie boeken en een verslag van een NGO over
binnenlands ontheemde Koerden en de
uitgaansverboden in de overwegend Koerdische
provincies gecensureerd en in beslag genomen.

ANDERE MINDERHEDEN
5 juni: De politie in Istanboel greep in bij een
demonstratie van LGBT-activisten, waarbij 11 mensen
kort werden vastgehouden.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
5 juni: Een gevangenis in Afyon heeft acht gevangenen
in eenpersoonscellen geplaatst die in hongerstaking zijn
uit protest tegen de schendingen van hun rechten.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
31 mei: In een video die op de sociale media tot
verontwaardiging leidde, werd een 70-jarige geestelijk
gehandicapte Syrische vluchtelinge vrouw fysiek
aangevallen door een Turkse man.
1 juni: Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman
Soylu kondigt aan dat meer dan 500.000 Syrische
vluchtelingen vrijwillig naar hun land zijn teruggekeerd.
In het verleden hebben rechtengroeperingen
herhaaldelijk gemeld dat de Turkse autoriteiten
migranten onder druk zetten om vrijwillige
terugkeerformulieren te ondertekenen.

4 juni: Een man in Rize schoot een Afghaanse migrant
dood in wat een racistische aanval lijkt te zijn.

FOLTERING EN MISHANDELING
30 mei: Een advocatenkantoor maakte bekend dat twee
van haar cliënten die door de politie van Istanbul waren
aangehouden, tijdens hun hechtenis fysiek waren
mishandeld en verwondingen hadden opgelopen.
30 mei: Douanebeambten aan de Turks-Iraakse grens
hebben een 23-jarige gehandicapte fysiek mishandeld.
30 mei: De politie in Şırnak heeft Ahmet Aktuğ,
plaatselijk lid van de HDP, fysiek mishandeld.
30 mei: De Turkse Stichting voor de Mensenrechten
(TİHV) maakt bekend dat zij in 2021 984 klachten over
foltering heeft ontvangen, het hoogste jaarlijkse aantal
sinds de oprichting van de stichting in 1990.
31 mei: De bewakers in een gevangenis in Van hebben
gedetineerden Mehmet Kültür en Feyyaz Başak fysiek
mishandeld.
1 juni: De politie in Istanboel mishandelde vier mensen
die werden vastgehouden tijdens een
herdenkingsevenement.
1 juni: De Civil Society in the Penal System (CISST)
meldt dat zij tussen 2021 en 2022 in totaal 1.572
bezwaarschriften heeft ontvangen waarin wordt
geklaagd over mishandeling, foltering en verwaarlozing
in Turkse gevangenissen.
2 juni: Muhammed Savaş Bayındır, een voormalig
academicus, kondigde in een openbare brief aan dat hij
bruut was gemarteld op het politiebureau van Ankara
nadat hij in juli 2016 was vastgezet tijdens een zuivering
na de staatsgreep.

