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(De links naar bijbehorende bronnen zijn te vinden 

op de Engelstalige versie.) 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

7 juli: Het Grondwettelijk Hof heeft de verzoeken van 

mensen die getroffen zijn door een uitgaansverbod in 

het overwegend Koerdische zuidoosten van Turkije, 

waarbij in 2015-2016 137 doden vielen bij 

terrorismebestrijdingsoperaties, niet-ontvankelijk 

verklaard. 

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 

4 juli: Gendarmerie in Şırnak greep in bij een protest 

van lokale inwoners tegen een energiebedrijf, waarbij 20 

mensen werden gearresteerd. 

5 juli: De politie in Batman hield vier mensen aan over 

slogans die werden gezongen op een bijeenkomst van 

de HDP. 

5 juli: De politie in Ankara heeft drie journalisten 

aangehouden omdat zij een demonstratie hadden 

bijgewoond tegen de arrestatie van 16 van hun collega's 

op beschuldiging van terrorisme. 

5 juli: De politie in Ankara greep in bij een pride-mars en 

hield minstens 50 LGBT-rechtenactivisten kort aan. 

7 juli: De politie in Istanboel greep in bij een 

protestwake en hield vier mensen aan. 

7 juli: De politie in Mardin heeft zeven mensen 

aangehouden die protesteerden tegen een plaatselijke 

energieleverancier. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

5 juli: Een rechtbank in Niğde heeft besloten de toegang 

tot een nieuwsreportage over een voormalige 

districtsgouverneur te blokkeren. 

6 juli: Aanklagers stellen een onderzoek in naar de 

journalisten Canan Coşkun en Barış Pehlivan in verband 

met hun berichtgeving over de benoeming van een 

controversiële rechter tot vice-minister van Justitie. 

6 juli: Een rechtbank in Istanboel veroordeelt journalist 

Can Ataklı tot 11 maanden en zeven dagen 

gevangenisstraf voor zijn uitspraken in een tv-

programma. 

6 juli: De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK), 

de regelgevende instantie voor de omroep, legt de pro-

oppositiezenders Halk TV en TELE1 boetes op wegens 

uitlatingen in hun politieke programma's. 

7 juli: De politie in Istanboel heeft journalisten die 

verslag uitbrachten van een door gezondheidswerkers 

georganiseerde protestmars, fysiek en verbaal 

mishandeld. 

7 juli: De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK), 

de regelgevende instantie voor de omroep, verbiedt 



mediakanalen verslag uit te brengen over de moord op 

een arts door een familielid van een patiënt in Konya. 

8 juli: Een rechtbank in Sivas besloot de toegang te 

blokkeren tot drie nieuwsberichten over een foto van de 

president met iemand tegen wie een onderzoek zou 

lopen wegens zijn Gülenbanden. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

5 juli: Het College van rechters en openbare aanklagers 

(HSK) heeft twee rechters geroyeerd wegens hun 

vermeende banden met de Gülen-beweging. 

5 juli: Een voormalig lid van de hoge rechterlijke macht 

is gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd nadat 

het Hof van Beroep zijn vonnis had bevestigd wegens 

vermeende banden met de Gülen-beweging. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

5 juli: De politie in Batman heeft vier mensen 

aangehouden wegens het scanderen van slogans 

tijdens een bijeenkomst van de HDP. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

5 juli: Een gevangenis in Istanboel weigerde medische 

behandeling voor de geamputeerde gevangene Necdet 

Erik. 

7 juli: Een Elazığ-gevangenis weigerde medische 

verzorging aan gevangenen met 

gezondheidsproblemen. 

8 juli: Ambtenaren van een gevangenis in Manisa 

weigerden een zieke gevangene medicijnen, onder 

verwijzing naar de economische crisis. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

4 juli: Een rechtbank in Istanboel heeft een verzoek tot 

uitlevering van Samir Handal, een verdachte van de 

moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse, 

verworpen. De rechtbank heeft Handal vrijgelaten uit 

voorlopige hechtenis. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

5 juli: De bewakers in een vrouwengevangenis in Izmir 

hebben gevangenen mishandeld tijdens een onvrijwillige 

overplaatsing. 

6 juli: De bewakers in een gevangenis in Kayseri 

hebben een gevangene, Rıdvan Taş, gemarteld. 

7 juli: De politie in Istanboel heeft journalisten die 

verslag uitbrachten van een door gezondheidswerkers 

georganiseerde protestmars, fysiek en verbaal 

mishandeld. 

VROUWENRECHTEN 

4 juli: Een vooraanstaande groep voor vrouwenrechten 

meldde dat in Turkije minstens 259 vrouwen door 

mannen zijn vermoord sinds het land zich in juli 2021 uit 

het Verdrag van Istanbul heeft teruggetrokken. 

6 juli: Mannen hebben in juni ten minste 32 vrouwen 

gedood en ten minste 89 vrouwen geweld aangedaan, 

volgens een maandelijks monitoringrapport dat door 

Bianet is vrijgegeven. 


