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WILLEKEURIGE HECHTENIS EN
ARRESTATIE
12 mei: Ali Osman Köse, een kankerpatiënt die
levenslang heeft gekregen, heeft het Grondwettelijk Hof
om zijn vrijlating verzocht.

16 mei: Het bureau van de gouverneur van Rize
vaardigde een verbod uit op alle
openluchtbijeenkomsten gedurende een periode van 15
dagen.
16 mei: Het gouverneurskantoor van Hakkari vaardigde
een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een
periode van 15 dagen.

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 decreet uit hun functie
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
vermoedelijke gedwongen verdwijningen van
regeringscritici sinds 2016.

VRIJHEID VAN VERGADERING
10 mei: De politie in İstanbul heeft twee voormalige
werknemers uit de publieke sector kort aangehouden
toen zij een sit-in hielden om te protesteren tegen hun
ontslag omdat ze op staande voet uit hun baan zijn
ontslagen.
11 mei: Het gouverneurskantoor van Mardin vaardigde
een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een
periode van 30 dagen.
11 mei: De politie in Istanboel blokkeerde een
vrouwendemonstratie ter herdenking van de 10e
verjaardag van de ondertekening van de conventie van
Istanboel, een internationaal verdrag ter bestrijding van
huiselijk geweld waaruit Turkije zich eerder dit jaar had
teruggetrokken, en hield drie mensen aan.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
10 mei: Enes Kanter, NBA-speler bij de Portland Trail
Blazers en bekend om zijn uitgesproken kritiek op
president Recep Tayyip Erdoğan, kondigde aan dat hij
door Erdoğan was aangeklaagd wegens
beschuldigingen van belediging.
13 mei: Een rechtbank arresteerde de linkse activist
Taylan Kulaçoğlu wegens zijn commentaar op sociaal
media.
14 mei: Een aanklager in Istanbul klaagt de TurksDuitse journalist Deniz Yücel aan en eist tot twee jaar
gevangenisstraf wegens belediging in verband met zijn
artikels over de Armeense genocide en de
onderdrukking van de Koerden in Turkije.
16 mei: Mediaregulator RTÜK heeft een online
streamingplatform een boete opgelegd voor een
programma waarin een transvrouw te gast was en
gelastte het platform de aflevering te verwijderen.
16 mei: Het Bureau voor Persreclame (BİK), het
overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor door de
overheid gefinancierde advertenties in de media, heeft
een advertentieverbod van vijf dagen opgelegd aan de
door de regering bekritiseerde krant Evrensel naar
aanleiding van een column die was geschreven door de
academicus Ceren Sözeri.

ONAFHANKELIJKHEID VAN JUSTITIE EN
RECHTSSTAAT
10 mei: Uit de statistieken van het Grondwettelijk Hof
over individuele verzoeken in de afgelopen acht en een
half jaar blijkt dat het "recht op een eerlijk proces" in die
periode het meest geschonden recht in Turkije is
geweest.
12 mei: De politie in Afyonkarahisar heeft een man
aangehouden omdat hij tijdens een ruzie een
politieagent had opgenomen, in overeenstemming met
een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken
die voorziet van gerechtelijke stappen tegen burgers die
de politie tijdens hun dienst opnemen.

KOERDISCHE MINDERHEID
13 mei: Drie aanvallers gooiden stenen naar het
hoofdkwartier van de HDP in Ankara.
14 mei: Een extreemrechtse menigte in Mersin viel een
Koerdische toeristenfamilie aan die op bezoek was uit
de Koerdische regio van Irak, waarbij de vader van het
gezin ernstig gewond raakte.
15 mei: De politie in Istanboel verwijderde met geweld
een spandoek dat was opgehangen bij een HDPdistrictskantoor over de aanhoudende hongerstakingen
in de gevangenis, en hield vier mensen kort aan,
waaronder HDP-districtsmanager Fatih Ergün.

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET
BUITENLAND
15 mei: Uit uitgelekte documenten blijkt dat de Turkse
ambassade in Tirana zich bezighoudt met het
verzamelen van inlichtingen en het opstellen van
profielen van critici van de regering die in Albanië
wonen.

ANDERE MINDERHEDEN
17 mei: Mediatoezichthouder RTÜK heeft een online
streamingplatform een boete opgelegd voor een
programma waarin een transvrouw te gast was en
gelastte het platform de aflevering te verwijderen.

OMSTANDIGHEDEN IN DE GEVANGENIS
10 mei: İsmet Torun, een 53-jarige zakenman bij wie
maagkanker werd vastgesteld tijdens zijn 38 maanden
durende opsluiting wegens vermeende banden met de
Gülen-beweging, is overleden na zijn vrijlating uit de
gevangenis.
12 mei: Erdal Kılınç, een voormalig luitenant-kolonel die
na een mislukte staatsgreep op beschuldiging van een
staatsgreep in de gevangenis was beland, is overleden
nadat hij in een overvolle gevangeniscel coronavirus had
opgelopen.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
11 mei: Een aantal migranten die in een
repatriëringscentrum in Izmir werden vastgehouden,
werden door ambtenaren gefolterd en mishandeld.

FOLTERING EN MISHANDELING
11 mei: Twee migranten die in een repatriëringscentrum
in Izmir werden vastgehouden, werden door ambtenaren
gefolterd en mishandeld.
11 mei: De bewakers van een gevangenis in Samsun
hebben een gevangene fysiek mishandeld omdat hij
weigerde zich te laten fouilleren tijdens een
overplaatsing uit een andere provincie.
12 mei: De politie in Şırnak heeft foltering en
mishandeling toegepast tijdens een huiszoeking aan drie
mensen en heeft ze vast gehouden.
13 mei: Politieagenten en buurtwachten in Batman
hebben een 15-jarige minderjarige die in overtreding van
de avondklok van Covid-19 was aangetroffen, fysiek
mishandeld.
13 mei: Buurtwachten in Istanboel hebben een persoon
fysiek en verbaal mishandeld.
13 mei: Volgens berichten heeft de politie in Şanlıurfa
een persoon gemarteld terwijl hij in hechtenis zat
wegens vermeende banden met het terrorisme.
13 mei: Buurtwachten in Bursa hebben een persoon
fysiek mishandeld tijdens een identiteitscontrole.

14 mei: Buurtwachten in Siirt hebben vier mensen
mishandeld die de Covid-19-vergrendelingsmaatregelen
hadden overtreden.
15 mei: Buurtwachten in Istanboel hebben twee mensen
aangevallen die de kampioenstitel van hun voetbalclub
aan het vieren waren.

VROUWENRECHTEN
11 mei: De politie in Istanboel blokkeerde een
vrouwendemonstratie ter herdenking van de 10e
verjaardag van de ondertekening van de Overeenkomst
van Istanboel, een internationaal verdrag ter bestrijding
van huiselijk geweld waaruit Turkije zich eerder dit jaar
had teruggetrokken, en hield drie mensen aan.

