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(De links naar bijbehorende bronnen zijn te vinden 

op de Engelstalige versie.) 

24 juni: Honderden mensen verzamelden zich voor het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 

Straatsburg om te protesteren tegen het falen van het 

hof om de wijdverbreide schendingen van de rechten in 

Turkije aan te pakken. De manifestatie werd gesteund 

door Europese politici, juristen en academici uit 

verschillende landen. 

WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 138 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 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 

21 juni: Een rechtbank in İzmir veroordeelde 

vrouwenrechtenactiviste Meryem Yıldırım tot vijf 

maanden gevangenisstraf wegens haar deelname aan 

een demonstratie. 

21 juni: De politie in Istanboel houdt kortstondig vier 

mensen aan die voor een gerechtsgebouw betogen 

tegen de milde gevangenisstraf die in een zaak van 

vrouwenmoord is uitgesproken. 

21 juni: Het bureau van de gouverneur in Muğla 

verbiedt alle geplande LGBT-evenementen. 

22 juni: Een rechtbank in Istanboel veroordeelt 

activisten Kaan Ünal en Doğukan Akkaya tot vijf 

maanden gevangenisstraf voor hun deelname aan 

protesten tegen de door de regering benoemde rector 

van de Boğaziçi-universiteit. 

22 juni: De gouverneur in Istanboel verbiedt alle 

geplande LGBT-evenementen. 

22 juni: Het gouverneurskantoor in Eskişehir vaardigde 

een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een 

periode van 15 dagen, in afwachting van geplande 

LGBT-evenementen. 

23 juni: De politie in Istanboel hield kortstondig zes 

mensen aan die een protestmars hielden voor een 

gerechtsgebouw. 

23 juni: Het bureau van de gouverneur in Muğla 

onderbreekt een rapconcert en haalt de zanger met 

geweld van het podium. 



24 juni: Het bureau van de gouverneur in Izmir verbiedt 

geplande LGBT-evenementen voor een periode van drie 

dagen. 

25 juni: De politie in İstanbul greep in bij een 

demonstratie georganiseerd door de Zaterdag Moeders 

(Cumartesi Anneleri), waarbij 16 mensen kort werden 

aangehouden. 

26 juni: De politie in Istanboel greep in bij een Pride-

mars en hield 373 mensen aan. De arrestanten werden 

de volgende dag vrijgelaten. 

26 juni: De politie in İzmir greep in bij een Pride-mars, 

waarbij acht mensen kort werden vastgehouden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

21 juni: Een hof van beroep bevestigde de 

gevangenisstraf van vier jaar en twee maanden die was 

uitgesproken tegen Porçay, een socialemedia-influencer, 

op beschuldiging van het aanmoedigen van 

drugsgebruik. 

21 juni: Een rechtbank in Diyarbakır heeft een 

voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden 

uitgesproken tegen de Koerdische politicus Sırrı Süreyya 

Önder op beschuldiging van belediging van de 

president. 

21 juni: Een rechtbank in Ankara besloot de toegang te 

blokkeren tot nieuwsberichten op 257 websites over het 

ontslag van vijf openbare aanklagers door de Raad van 

Rechters en Openbare Aanklagers (HSK) wegens hun 

vermeende banden met de Gülen-beweging. 

23 juni: Een rechtbank in Istanboel gelast 

oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu een 

schadevergoeding te betalen aan president Recep 

Tayyip Erdoğan en zijn familieleden voor zijn 

aantijgingen dat zij geld hebben overgemaakt naar een 

offshorebedrijf dat is gevestigd op het Eiland Man. 

23 juni: De politie in Mersin hield een winkeleigenaar 

kort aan op beschuldiging van belediging van de 

president, omdat hij boven zijn winkel een spandoek 

over de economische situatie had opgehangen. 

24 juni: Het ministerie van Justitie geeft toestemming 

voor een onderzoek naar 11 kaderleden van de Orde 

van advocaten in Diyarbakır in verband met hun 

verklaring in april ter gelegenheid van de herdenking van 

de Armeense genocide. 

24 juni: Een rechtbank heeft oppositiepoliticus Erkan 

Baş veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding 

aan een regeringsgezinde zakenman wegens kritiek op 

hem tijdens een persconferentie. 

24 juni: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de 

toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over 

beschuldigingen dat een openbare universiteit een 

particulier bedrijf toestemming zou hebben gegeven om 

toegang te krijgen tot de persoonsgegevens van haar 

academisch personeel, administratief personeel, 

studenten en afgestudeerden. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

23 juni: Het Directoraat-Generaal Veiligheid (EGM) 

ontslaat 1.000 huidige of gepensioneerde politieagenten 

van hun functie of trekt hun pensioen in op basis van 

een regeringsdecreet van na de staatsgreep. 

24 juni: De politie in Istanbul, Ankara en Bursa houdt 17 

advocaten aan op verdenking van banden met de 

Gülen-beweging. 

24 juni: Uit rapporten bleek dat de universiteit in Ankara 

documenten gebruikte die zij had ontvangen van de 

Nationale Inlichtingenorganisatie (MİT) om haar 

zuivering van meer dan 100 academici te rechtvaardigen 

in de nasleep van een couppoging in 2016. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

21 juni: In een video die op sociale media tot 

verontwaardiging leidde, was te zien hoe een groep 

gendarmes burgers in een provincie met een Koerdische 

meerderheid terroriseerde door willekeurige schoten in 

de lucht af te vuren toen ze aankwamen om een 

verdachte aan te houden. 

22 juni: De politie in Mersin hield 20 mensen aan, 

waaronder een plaatselijke HDP-bestuurder, op 

beschuldiging van terrorisme. 

24 juni: Het Hooggerechtshof van Beroep (Yargıtay) 

bekrachtigt gevangenisstraffen die in 2018 zijn 

uitgesproken tegen 13 Koerdische politici, waaronder 



voormalig burgemeester Bekir Kaya uit Van, op 

beschuldiging van terrorisme. 

ANDERE MINDERHEDEN 

23 juni: Uit berichten blijkt dat de politie in Istanboel drie 

romeinse die op 31 mei tijdens een bruiloft werden 

aangehouden, fysiek heeft mishandeld. De politie 

gebruikte ook racistische scheldwoorden tegen hen. 

23 juni: LGBT-activisten in Gaziantep hebben hun 

geplande evenementen in het kader van de Pride Week 

geannuleerd wegens de bedreigingen die zij hadden 

ontvangen. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

21 juni: Een gevangenis in Adana blokkeerde het 

ziekenhuisbezoek van gedetineerden die weigerden 

mondfouillering te ondergaan. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

21 juni: Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM) heeft Turkije in gebreke gesteld in de 

zaak van een Syrische onderdaan die in 2018 

gedwongen werd terug te keren naar Syrië ondanks het 

feit dat hij een geldige verblijfsvergunning had. 

22 juni: Philippe Leclerc, de vertegenwoordiger van de 

Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de 

Verenigde Naties (UNCHR) in Turkije, kondigde aan dat 

elke week ongeveer 800 Syriërs Turkije verlaten om 

naar Syrië terug te keren, maar dat de omstandigheden 

niet geschikt zijn voor een groot aantal terugkeerders. 

26 juni: De autoriteiten hebben 226 migranten uitgezet 

naar Afghanistan. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

21 juni: In een video die op de sociale media tot 

verontwaardiging leidde, was te zien hoe een groep 

gendarmes burgers in een provincie met een Koerdische 

meerderheid terroriseerde door willekeurige schoten in 

de lucht af te vuren toen ze aankwamen om een 

verdachte aan te houden. 

22 juni: De bewakers in een gevangenis in Mersin 

hebben 20 gevangenen mishandeld. 

22 juni: De bewakers in een Elazığ-gevangenis hebben 

gevangene Süleyman Göksel Yerdut mishandeld. 

23 juni: Uit berichten blijkt dat de politie in Istanboel drie 

Romeinse die op 31 mei tijdens een bruiloft werden 

aangehouden, fysiek heeft mishandeld. De politie 

gebruikte ook racistische scheldwoorden tegen hen. 

25 juni: Soldaten in Mardin hebben drie mensen 

gemarteld die probeerden illegaal de Turks-Syrische 

grens over te steken. Twee van de slachtoffers waren 

naar verluidt minderjarig. 

25 juni: De politie in İstanbul heeft een man fysiek 

mishandeld naar aanleiding van een ruzie. Het 

slachtoffer raakte gewond en werd in het ziekenhuis 

opgenomen. 

26 juni: De gendarmerie in Hakkari mishandelde 20 

mensen, waaronder minderjarigen, die bij huiszoekingen 

werden vastgehouden. Twee advocaten die de 

slachtoffers wilden spreken, werden naar verluidt ook 

mishandeld. 

26 juni: De bewakers in een gevangenis in Diyarbakır 

hebben zes gedetineerden fysiek mishandeld tijdens een 

huiszoeking op de afdeling. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

22 juni: Een Turks onderdaan die vorig jaar in Duitsland 

werd gearresteerd, heeft voor de rechtbank toegegeven 

dat hij leden van de Gülen-beweging en de vogelvrij 

verklaarde Koerdische Arbeiderspartij (PKK) heeft 

bespioneerd. 


