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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 14 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. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

27 juli: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de staat de 
rechten heeft geschonden van een gedetineerde die in 
2015 in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. 

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 

26 juli: De politie in Istanboel heeft activiste Nursel 
Tanrıverdi kort vastgehouden terwijl ze een sit-in hield 
om te protesteren tegen haar summiere verwijdering uit 
haar baan in de publieke sector in de nasleep van de 
couppoging van juli 2016.  

27 juli: Een rechtbank in Istanboel daagt 17 leden van 
de HDP voor het gerecht omdat zij een demonstratie 
tegen de bouw van een kerncentrale in Zuid-Turkije 
hadden bijgewoond.  

30 juli: De politie in Van, Mardin, Istanbul en Ankara 
grijpt in bij verschillende demonstraties die worden 
georganiseerd om te protesteren tegen de racistische 
aanval op een Koerdische familie in Konya, en houdt in 
totaal 23 mensen aan. 

30 juli: Het bureau van de gouverneur van Hakkari heeft 
een verbod uitgevaardigd op alle 
openluchtbijeenkomsten gedurende een periode van 15 
dagen. Het verbod is sinds juni 2020 van kracht. 

31 juli: De politie in Istanboel blokkeert een protestmars 
van arbeiders, waarbij zeven mensen kort worden 
vastgehouden.  

1 augustus: De politie in Istanboel blokkeerde een 
protestmars van arbeiders, waarbij twee mensen kort 
werden aangehouden. 

1 augustus: De politie in Istanboel greep in bij een door 
de HDP georganiseerde betoging, waarbij 15 mensen 
werden aangehouden. 



VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

26 juli: Volgens een mediabericht bereidt de 
regeringspartij zich voor op een nieuw wetsvoorstel dat 
voorziet in maximaal vijf jaar gevangenisstraf voor 
gebruikers van sociale media die online "desinformatie" 
verspreiden. 

27 juli: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot webadressen van de pro-
Koerdische kranten Kızıl Bayrak en Umut.  

27 juli: Volgens een rapport zijn in mei en juni 109 
journalisten in Turkije voor de rechter verschenen. 

28 juli: De autoriteiten hebben op grond van een 
gerechtelijk bevel de gedrukte exemplaren in beslag 
genomen van een tijdschrift dat door een linkse 
vereniging van juristen wordt uitgegeven, en hebben één 
persoon aangehouden. 

28 juli: De Coalitie voor Vrouwen in de Journalistiek 
meldt dat 44 vrouwelijke journalisten het slachtoffer zijn 
geworden van politiegeweld en 13 zijn aangehouden 
terwijl zij in de eerste helft van 2021 in Turkije verslag 
deden van gebeurtenissen in het veld. 

29 juli: Omroepwaakhond RTÜK heeft een 
administratieve boete opgelegd aan de pro-
oppositiezender TELE1 wegens opmerkingen van een 
arts over de gezondheid van president Recep Tayyip 
Erdoğan. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

26 juli: Gökhan Yavuzel, een Koerdische schrijver in 
Wales wiens naam voorkomt op een hitlijst tegen critici 
van de Turkse regering die in het buitenland wonen, 
werd aangevallen in een park bij zijn huis in Cardiff. 

26 juli: De Duitse federale politie waarschuwt Hasip 
Kaplan, een voormalig HDP-wetgever, voor een 
geplande moordaanslag op hem op basis van een hitlijst 
waarop de namen staan van 55 critici van de Turkse 
regering die in ballingschap leven. 

27 juli: Een rechtbank in Istanboel daagt 17 leden van 
de HDP voor het gerecht omdat zij een demonstratie 
tegen de bouw van een kerncentrale in Zuid-Turkije 
hadden bijgewoond. 

27 juli: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot webadressen van de pro-
Koerdische kranten Kızıl Bayrak en Umut. 

28 juli: Een Koerdische persoon en zijn vijf kinderen 
werden het slachtoffer van een racistische aanval door 
hun buren in Ankara. 

30 juli: Gewapende aanvallers doden in Konya zeven 
leden van een Koerdische familie bij een racistische 
aanval. 

1 augustus: De politie in Istanboel greep in bij een door 
de HDP georganiseerde betoging, waarbij 15 mensen 
werden aangehouden. 

ANDERE MINDERHEDEN 

26 juli: Transvrouw Beren Ecmel werd lichamelijk 
mishandeld door een onbekende persoon in Istanboel. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

26 juli: Tanju Özcan, de oppositieburgemeester van de 
provincie Bolu, heeft een aanvullende en 
discriminerende belasting op water en vast afval 
aangekondigd, die tienmaal hoger is dan de normale 
belasting, die zal worden opgelegd aan migranten die in 
de provincie wonen. 

28 juli: De Turkse kustwacht houdt meer dan 200 
migranten aan, waaronder Afghanen en Syriërs, terwijl 
ze proberen de Egeïsche Zee over te steken om 
Griekenland te bereiken. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

26 juli: Een nieuwe documentaire onthulde de details 
van een incident van marteling van voormalige Turkse 
diplomaten bij de politie van Ankara in mei 2019. 

27 juli: Bewakers en gendarmes in een gevangenis in 
Kayseri hebben gevangene Bekir Kuduk fysiek 
mishandeld omdat hij zich tijdens een onvrijwillige 
overplaatsing verzette tegen een fouillering.  

28 juli: De bewakers in een gevangenis in Şanlıurfa 
hebben gedetineerden Mürşit Aslan, Mahsum Temel, 
Mehmet Salih Eliş, Mahmut Parsak en Hamdullah Hozan 
fysiek mishandeld. De autoriteiten weigerden naar 
verluidt de slachtoffers in het ziekenhuis te laten 
opnemen. 



28 juli: Agenten van de gemeentepolitie in Istanboel 
hebben twee mensen fysiek mishandeld. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

26 juli: De Duitse federale politie heeft Hasip Kaplan, 
een voormalig HDP-wetgever, gewaarschuwd voor een 
geplande moordaanslag op hem op basis van een hitlijst 
waarop de namen staan van 55 critici van de Turkse 
regering die in ballingschap leven. In antwoord op een 
schriftelijke parlementaire vraag bevestigde de Duitse 
federale regering het bestaan van een dergelijke lijst.  

28 juli: Een Amerikaanse districtsrechtbank in 
Washington D.C. heeft moties van de Turkse regering 
verworpen om twee rechtszaken te verwerpen die zijn 
aangespannen door demonstranten die in mei 2017 
werden aangevallen door de veiligheidsagenten van 
president Recep Tayyip Erdoğan in de buurt van de 
residentie van de Turkse ambassadeur. 

28 juli: Uit officiële documenten blijkt dat Duitsland het 
verzoek van Turkije om de regeringskritische schrijver 
Abdullah Aymaz in 2019 uit te leveren, heeft afgewezen.  

VROUWENRECHTEN 

27 juli: Esra Sarı, een werkneemster van het 
presidentschap, werd uit haar functie ontheven nadat zij 
aangifte had gedaan van seksistisch gedrag en 
pesterijen van de kant van haar manager. 


