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WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 234 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.

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
14 juni: De politie in Istanboel heeft activiste Nursel
Tanrıverdi aangehouden toen zij een sit-in hield om te
protesteren tegen het feit dat zij na een couppoging in
2016 op staande voet uit haar baan in overheidsdienst
was gezet.

14 juni: Het gouverneurskantoor van Osmaniye
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in open
lucht voor een periode van 15 dagen.
15 juni: De politie in Ankara heeft kortstondig activisten
Nursel Tanrıverdi, Merve Demirel en Muhammet Yıldız
aangehouden toen ze op weg waren naar een
bijeenkomst met parlementsleden.
15 juni: Het bureau van de gouverneur van Bitlis
vaardigt een verbod uit op alle bijeenkomsten in
openlucht voor een periode van 15 dagen.
16 juni: De politie in Ankara blokkeert een protest voor
vrouwenrechten en houdt 18 mensen kort vast.
16 juni: De politie in Ankara blokkeerde een protest van
arbeiders, waarbij zes mensen werden aangehouden.
16 juni: De politie in İzmir blokkeerde een demonstratie
van studenten, waarbij kortstondig vier mensen werden
aangehouden.
16 juni: Het bureau van de gouverneur van Hakkari
vaardigde een verbod uit op alle
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen.
17 juni: De politie in Istanboel hield twee mensen aan
die een sit-in hielden om te protesteren tegen de aanval
op het kantoor van de HDP in Izmir. Een van de
arrestanten werd de volgende dag door een rechtbank
gearresteerd, terwijl de andere onder gerechtelijk
toezicht werd vrijgelaten.
17 juni: De politie in Istanboel heeft twee linkse
activisten aangehouden omdat ze een spandoek aan
een gebouw hadden opgehangen over de aanval op het
kantoor van de HDP in Izmir.

17 juni: Het bureau van de gouverneur van Van
vaardigde een verbod uit op alle
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen.
18 juni: De politie in Rize heeft kort een activist
aangehouden die deelnam aan milieuprotesten tegen de
bouw van een steengroeve op beschuldiging van
terrorisme.
18 juni: Amnesty International publiceerde een briefing
waarin het verklaarde dat Turkije maatregelen die door
internationale toezichthouders zijn voorgeschreven om
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
tegen te gaan, misbruikt om maatschappelijke
organisaties aan te vallen.
19 juni: De politie in Batman blokkeerde een
demonstratie over de aanval op het HDP İzmir kantoor,
waarbij 16 mensen kort werden vastgehouden.
19 juni: De politie in Istanboel blokkeerde een
protestdemonstratie georganiseerd door een groep voor
vrouwenrechten, waarbij kortstondig zes mensen
werden aangehouden.
19 juni: De politie in Ankara blokkeerde een
demonstratie over de aanval op het kantoor van de HDP
in Izmir, waarbij kortstondig vier mensen werden
aangehouden.
19 juni: Het bureau van de gouverneur van Muş
vaardigde een verbod uit op alle
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen.
20 juni: De politie in Istanboel hield twee activisten kort
aan wegens het bekladden van muren met graffiti over
de aanval op het kantoor van de HDP in Izmir.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
15 juni: Een officier van justitie in İstanbul heeft de
Turks-Duitse journalist Deniz Yücel aangeklaagd
wegens belediging van de president naar aanleiding van
een artikel dat hij in 2016 heeft geschreven.
15 juni: Het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens veroordeelt Turkije voor de veroordeling van Ömür
Çağdaş Ersoy wegens belediging van toenmalig premier
Recep Tayyip Erdoğan in 2012 en het ontslag van Selma
Melike, een ambtenaar in vaste dienst, wegens het
klikken op de "Vind ik leuk"-knop op Facebookberichten.

15 juni: Een rechtbank in Istanboel spreekt de
journalisten Alican Uludağ en Olcay Büyüktaş Akça vrij
van de beschuldiging dat zij de identiteit van een
terrorisme-informant zouden hebben onthuld. De
journalisten stonden terecht over een nieuwsreportage
over een dodelijke bomaanslag in Ankara in 2015.
16 juni: De politie in Van hield journalist Lokman Gezgin
aan vanwege een eerdere gevangenisstraf die hij had
gekregen. Later op dezelfde dag werd Gezgin naar de
gevangenis gestuurd om zijn straf uit te zitten.
16 juni: Een rechtbank in Istanboel besloot de toegang
te blokkeren tot nieuwsberichten over de banden van
een mediamagnaat met de regering.
17 juni: Het openbaar ministerie in Ankara klaagt het
bestuur van de balie van Ankara aan wegens hun kritiek
op homofoob uitspraken van het hoofd van het
directoraat voor religieuze zaken (Diyanet), en eist tot
twee jaar gevangenisstraf wegens belediging van een
overheidsambtenaar.
17 juni: De politie in Rize heeft Mehmet Ali Sancaktutan
aangehouden op beschuldiging van belediging van de
president nadat hij kritiek had geuit op het economische
beleid van de regering in een straatinterview dat op de
sociale media is uitgezonden.
17 juni: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over openbare
aanbestedingen die zijn gegund aan een bedrijf waarvan
een lid van de regeringspartij een leidinggevende functie
heeft.
17 juni: Een administratieve rechtbank in Istanboel heeft
het beroep verworpen tegen een besluit van de
districtsregering om een Koerdisch theaterstuk te
verbieden op grond van het feit dat de theaterzaal
banden zou hebben met terrorisme.
18 juni: Een rechtbank van Istanboel heeft besloten de
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over
onbeantwoorde schriftelijke parlementaire vragen over
een paramilitaire organisatie die wordt geleid door een
regeringsgezinde figuur.
18 juni: Een rechtbank van Istanboel heeft besloten de
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten en tweets over
vermeende banden van een regeringsgezinde
liefdadigheidsorganisatie met radicale gewapende
groeperingen in Syrië.

18 juni: Acteur Levent Üzümcü kondigt aan dat hij door
een openbaar aanklager in Istanbul is gedagvaard voor
verhoor in verband met een tweet.

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT

verbieden op grond van het feit dat de theaterzaal
banden zou hebben met terrorisme.
18 juni: Een rapporteur van het Grondwettelijk Hof rondt
het onderzoek af van een aanklacht tegen de proKoerdische HDP en verzoekt het hof om aanvaarding
ervan.

16 juni: Het Constitutioneel Hof geeft het directoraat
communicatie van de president toegang tot de gegevens
van Turkse burgers in alle overheidsdiensten.

20 juni: De politie in Ağrı heeft plaatselijk HDP-lid
Coşkun Çetres aangehouden.

18 juni: Het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens heeft Turkije om een verklaring verzocht over de
zaak van 256 personen, onder wie rechters en openbare
aanklagers, die gevangen zijn gezet omdat zij banden
hadden met de Gülen-beweging.

MILITAIRE OPERATIES IN HET
BUITENLAND

KOERDISCHE MINDERHEID
15 juni: Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft
Necla Tamriş, een co-burgemeester van het district
Diyarbakır, uit zijn functie ontheven, evenals de
districtsraadsleden Bahar Karakaş Uluğ, Nursel Akbal,
Ruken Bekalp, Emine Kaya en Sevican Yaşar.
15 juni: Een rechtbank in Ankara besloot om de
voormalige burgemeester van Kars, Ayhan Bilgen, vrij te
laten onder gerechtelijk toezicht, samen met drie andere
beklaagden in een proces over een reeks protesten in
overwegend Koerdische steden in 2014.
16 juni: De politie in Istanboel hield negen jeugdleden
van de HDP aan. Acht van de arrestanten werden op 20
juni vrijgelaten, terwijl er één door een rechtbank werd
gearresteerd.
16 juni: De politie in Istanboel heeft het lokale HDPbestuurslid Serhat Aktumar aangehouden.
16 juni: De politie in Adana houdt lokaal HDP-lid
Muhammet Erkis aan.
17 juni: Een schutter in Izmir viel het provinciale kantoor
van de HDP aan in wat een racistisch gemotiveerde
terreurdaad lijkt te zijn, waarbij partijmedewerker Deniz
Poyraz om het leven kwam. De HDP beschuldigt de
politie ervan niet snel te hebben ingegrepen.
17 juni: Een administratieve rechtbank in Istanboel
verwerpt het beroep tegen een besluit van de
districtsregering om een Koerdisch theaterstuk te

17 juni: Mediaberichten onthulden dat Onur Gencer, een
27-jarige man die een dodelijke gewapende aanval
uitvoerde op het provinciekantoor van de HDP in Izmir,
eerder foto's van zichzelf op sociale media had geplaatst
waarop te zien is dat hij automatische wapens vasthoudt
in de Syrische provincies Manbij en Aleppo, waar het
Turkse leger grensoverschrijdende operaties uitvoerde
en grote stukken land in beslag nam van Koerdische
milities.

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET
BUITENLAND
19 juni: Kirgizische ambtenaren zijn er drie weken na
zijn verdwijning in Bisjkek niet in geslaagd de TurksKirgizische onderwijzer Orhan İnandı op te sporen en te
vinden. Een ambtenaar van het Duitse Ministerie van
Buitenlandse Zaken onthulde dat de federale regering
eerder deze maand contact heeft opgenomen met de
Kirgizische autoriteiten over de situatie van İnandı, die
naar verluidt tegen zijn wil wordt vastgehouden in de
Turkse ambassade in Bisjkek.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
18 juni: De pro-Koerdische oppositiepartij HDP heeft het
parlement gevraagd om te debatteren over de situatie
van zieke gevangenen in de gevangenissen, daarbij
verwijzend naar gegevens van het ministerie van Justitie
dat er sinds 2009 2.300 achter de tralies zijn overleden.
Volgens statistieken van de Vereniging voor de
Mensenrechten (İHD) zijn er momenteel 1.605 zieke
gevangenen in Turkse gevangenissen.

FOLTERING EN MISHANDELING
16 juni: Bewakers van een gevangenis in Batman
hebben gedetineerden fysiek mishandeld omdat ze niet
opstonden tijdens een reguliere hoofdelijke telling.
18 juni: Politieagenten in burger in İstanbul arresteerden
twee mannen, Erdoğan Turgut en Baran Kırgın, terwijl ze
spraken over de aanslag op het kantoor van de HDP in
İzmir, en brachten hen naar een politiebureau waar ze
werden mishandeld.
18 juni: De politie in Şanlıurfa heeft Abdullah Basiyan
gewelddadig aangepakt tijdens een huiszoeking.
20 juni: Op pas vrijgegeven videobeelden is te zien hoe
politieagenten een man genaamd Birol Yıldırım
mishandel kort voor zijn dood op een politiebureau in
Istanbul op 5 juni.

