
TURKEY 
RIGHTS 
MONITOR 
Uitgave 108 | 11-17 juli 2022

(De links naar bijbehorende bronnen zijn te vinden 

op de Engelstalige versie.) 

WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

14 juli: De Raad voor Forensische Geneeskunde heeft 

een controversieel rapport gepubliceerd waarin hij 

verklaart dat Aysel Tuğluk, een Koerdische politicus die 

aan dementie lijdt en in de gevangenis zit, geschikt is 

om daar te blijven. 

15 juli: Volgens mediaberichten hebben de Turkse 

autoriteiten sinds juli 2016 ten minste 80 zwangere 

vrouwen willekeurig aangehouden of gearresteerd 

vanwege hun vermeende banden met de Gülen-

beweging. 

15 juli: De politie in Istanboel heeft vier minderjarigen 

aangehouden omdat ze geen respect hadden getoond 

voor een beeldhouwwerk van de stichter van de 

republiek. 

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 

13 juli: De politie in Hatay greep in bij een demonstratie 

georganiseerd door linkse activisten, waarbij 24 mensen 

werden vastgehouden. 

13 juli: De politie in İstanbul hield vier activisten aan die 

flyers aan het uitdelen waren. 

14 juli: De politie in Istanboel greep in bij een 

demonstratie voor een gerechtsgebouw, waarbij zes 

mensen kort werden aangehouden. 

14 juli: Het gouverneurskantoor van Giresun verbiedt 

een concert van de Pontisch-Griekse zanger Apolas 

Lermi nadat hij in de media het doelwit was geworden 

van racistische aanvallen. 

14 juli: Het bureau van de gouverneur in Van heeft een 

verklaring afgelegd waarin de omgeving van 

regeringskantoren en een aantal straten en parken 

worden aangewezen als plaatsen waar demonstraties 

categorisch verboden zijn, terwijl de beperkingen op de 

vrijheid van vergadering die in andere gebieden in de 

provincie gelden, worden ingetrokken. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

11 juli: Volgens berichten in de media heeft een 

rechtbank in Izmir beslist de toegang tot 17 online 

nieuwsartikelen over de dood van een patiënt in een 

ziekenhuis in de provincie te blokkeren. 

14 juli: De politie in Tunceli heeft twee boeken in beslag 

genomen op een boekenbeurs, onder verwijzing naar 

een gerechtelijk bevel. 



14 juli: De autoriteiten hebben een strafrechtelijk 

onderzoek ingesteld naar 22 gebruikers van sociale 

media wegens hun berichten over de moord op een arts 

door een familielid van een patiënt. 

16 juli: De politie heeft twee mensen in İzmir en 

Balıkesir aangehouden wegens hun berichten op sociale 

media ter gelegenheid van de verjaardag van een 

couppoging. 

16 juli: De politie in Tunceli heeft journalist Azime 

Bozkurt aangehouden bij een wegcontrole. Bozkurt werd 

de volgende dag vrijgelaten. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

11 juli: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM) oordeelde dat Turkije zich niet heeft gehouden 

aan een bindende uitspraak van het hof in december 

2019, waarin werd vastgesteld dat de detentie van 

maatschappelijke leider Osman Kavala een schending 

van zijn grondrechten inhield. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

11 juli: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM) oordeelde dat Turkije zich niet heeft gehouden 

aan een bindende uitspraak van het hof in december 

2019, waarin werd vastgesteld dat de detentie van 

maatschappelijke leider Osman Kavala een schending 

van zijn grondrechten inhield. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

11 juli: Kadri Devir, een HDP-bestuurder in Şanlıurfa, 

werd gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd 

nadat beroepsrechters zijn gevangenisstraf hadden 

bekrachtigd.  

16 juli: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de 

veroordeling van de Koerdische politica Figen 

Yüksekdağ op beschuldiging van terrorisme haar 

rechten schendt. Yüksekdağ was veroordeeld tot 10 

maanden gevangenisstraf voor haar deelname aan een 

begrafenis in 2012. 

ANDERE MINDERHEDEN 

14 juli: Het bureau van de gouverneur in Giresun 

verbiedt een concert van de Pontisch-Griekse zanger 

Apolas Lermi nadat hij in de media het mikpunt is 

geweest van racistische aanvallen. 

15 juli: Ongeïdentificeerde aanvallers vernielen een 

Joodse begraafplaats in Istanboel. 

16 juli: Nachtwakers in Izmir hebben drie transvrouwen 

fysiek mishandeld na een ruzie die was uitgebroken 

tijdens een identiteitscontrole. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

11 juli: Een gevangenis in Diyarbakır heeft brieven in 

beslag genomen van de gedetineerde journalisten 

Mehmet Ali Ertaş, Serdar Altan en Zeynel Abidin Bulut. 

11 juli: Een gevangenis in Manisa weigerde 

ziekenhuisbezoeken aan gevangenen die weigerden 

mondfouillering te ondergaan. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

12 juli: Vierenveertig mensenrechtenorganisaties en 

pleitbezorgers, waaronder onze vereniging, hebben een 

gezamenlijke brief gericht aan ambtenaren van de 

Europese Unie, waarin zij worden gevraagd actie te 

ondernemen om een eind te maken aan het opjagen van 

migranten aan de Turks-Griekse grens. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

11 juli: Uit mediaberichten blijkt dat bewakers in een 

vrouwengevangenis in Izmir gevangenen mishandelden 

en hun persoonlijke bezittingen beschadigden. 

14 juli: De bewakers in een gevangenis in Diyarbakır 

fouilleerden de echtgenote van de gevangen journalist 

Serdar Altan, die op bezoek was. 

16 juli: Nachtwakers in Izmir hebben drie transvrouwen 

fysiek mishandeld na een ruzie die was uitgebroken 

tijdens een identiteitscontrole. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

18 juli: Het Hooggerechtshof van Zweden heeft het 

verzoek van Turkije om uitlevering van een voormalige 

directeur van een school die banden heeft met de 



Gülen-beweging, afgewezen met het argument dat zijn 

daden volgens de Zweedse wet geen elementen van 

een misdrijf bevatten. Ankara heeft om de uitlevering van 

een aantal politieke bannelingen verzocht als 

voorwaarde om het verzoek van Stockholm om 

toetreding tot de NAVO groen licht te geven. 

VROUWENRECHTEN 

13 juli: Turkije staat op de 124e plaats van de 146 

landen in het Global Gender Gap Report 2022, dat is 

gepubliceerd door het Wereld Economisch Forum 

(WEF). 


