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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 191 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. 

17 juni: Bekir Güven, een man met fysieke beperking 

die in 2021 werd gearresteerd vanwege zijn posts op 

sociale media, stierf na zijn vrijlating uit de gevangenis. 

18 juni: De politie in Edirne arresteert Emine Coşkun, 

een vijf maanden zwangere vrouw. 

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 juni: De politie in Konya arresteerde 22 leden van de 

Furkan Foundation, een religieuze anti-

regeringsgroepering, die een protestmars organiseerde. 

13 juni: De politie in Istanbul heeft twee mensen 

aangehouden die probeerden de sloop van een park te 

belemmeren..  

14 juni: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelde de 

NGO-activist Mehmet Hafız Şık tot zes jaar en drie 

maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme.  

14 juni: De politie in Istanbul heeft zes mensen 

aangehouden die protesteerden tegen een 

energiebedrijf. 

16 juni: De politie in İstanbul heeft negen mensen 

aangehouden die protesteerden tegen zieke 

gevangenen. 

18 juni: Een picknick die op een universiteitscampus in 

Istanbul zou plaatsvinden als onderdeel van de LGBT 

Pride Week-activiteiten, werd geannuleerd nadat deze 

het doelwit was van radicale religieuze groeperingen die 

dreigden deelnemers te lynchen. De politie die ter 

plaatse kwam, hield 26 aanwezigen van de picknick aan.  

18 juni: De gouverneur van Gaziantep kondigde aan dat 

er geen Pride-evenement zal worden toegestaan in de 

provincie. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

14 juni: De politie in Istanbul heeft drie mensen 

aangehouden in het kader van een onderzoek naar het 



ophangen van een spandoek ter nagedachtenis aan een 

linkse militant.  

14 juni: Een universiteitsbestuur in Istanbul stuurde 

tijdelijk een student het land uit die protesteerde tegen 

de luxe auto van de rector met een kartonnen mockup.  

14 juni: Het hoofdofficier van justitie van het 

Hooggerechtshof herroept het partijlidmaatschap van 

oppositiepoliticus Canan Kaftancıoğlu in 

overeenstemming met een politiek verbod dat haar was 

opgelegd nadat ze was veroordeeld voor het beledigen 

van de president.  

14 juni: Een rechtbank in Diyarbakır heeft beslist om de 

toegang tot een website te blokkeren die wordt gebruikt 

door het pro-Koerdische persbureau Etkin (ETHA).  

15 juni: Een rechtbank in Istanbul veroordeelde een 

straatartiest tot een jaar, twee maanden en 27 dagen 

gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van de 

president op een schilderij.  

15 juni: De politie in Van heeft twee mensen 

aangehouden, van wie één minderjarig, voor het dragen 

van T-shirts met een foto van de gevangengenomen 

Koerdische politicus Selahattin Demirtaş. De politie 

arresteerde later zes anderen die bezwaar maakten 

tegen de aanhoudingen.  

15 juni: Een rechtbank in Istanbul heeft journalist İsmail 

Saymaz een geldboete opgelegd vanwege zijn 

opmerkingen over een tv-programma.  

16 juni: Een parlementaire commissie keurde een 

ontwerpwet voor sociale media goed waarin 

gevangenisstraffen worden ingevoerd voor het 

verspreiden van "nepnieuws" op internet.  

16 juni: Een rechtbank arresteerde 16 Koerdische 

journalisten van de 22 die een week eerder waren 

vastgehouden op beschuldiging van terrorisme.  

16 juni: Een rechtbank in Erzurum veroordeelde 

journalist Mehmet Arslan tot een jaar en zes maanden 

op beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda. De rechtbank heeft de uitvoering van het 

vonnis opgeschort.  

16 juni: De politie in İzmir heeft journalist İnci Hekimoğlu 

kort vastgehouden wegens het verspreiden van 

terroristische propaganda op sociale media. 

16 juni: Een rechtbank in Diyarbakır heeft Mehmet 

Yıldırım een voorwaardelijke gevangenisstraf van een 

jaar, twee maanden en 17 dagen opgelegd vanwwege 

beschuldiging van belediging van de president op 

sociale media.  

16 juni: Een rechtbank in Ankara beval 

oppositieparlementslid Veli Ağbaba om 

schadevergoeding te betalen aan de president wegens 

belediging van hem in een toespraak. 

17 juni: Officieren van justitie in Istanbul hebben 

journalist Metin Yoksu aangeklaagd wegens het 

verspreiden van terroristische propaganda op sociale 

media. 

19 juni: Oppositieparlementslid Sezgin Tanrıkulu meldde 

dat 697 mensen werden vastgehouden tijdens 

demonstraties in mei. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

15 juni: De politie in Ankara arresteert Adile Erkan, een 

provinciebestuurder van de Human Rights Association 

(İHD). 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

20 juni: Nimet Demir, een rechter die een tegenstem 

uitte tegen de overdracht van het moordproces van de 

Saoedische journalist Jamal Khashoggi naar Riyad, 

besloot de advocatuur te beëindigen nadat hij was 

vervangen door de Raad van Rechters en Aanklagers 

(HSK) onder een besluit. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

14 juni: De politie in Batman arresteert de lokale 

Koerdische politicus Seyhan Başak. 

14 juni: De administratie van een gevangenis in Kayseri 

weigerde een bladwijzer te bezorgen aan een 

gevangene omdat er de naam van de 

gevangengenomen Koerdische politicus Selahattin 

Demirtaş op stond. 

15 juni: De politie in Istanbul heeft 10 mensen 

aangehouden tijdens een bruiloft voor het dragen van 

sjaals in traditionele Koerdische kleuren. De arrestanten 

werden later gearresteerd door een rechtbank. 



15 juni: De politie in Van heeft twee mensen 

aangehouden, van wie één minderjarig, voor het dragen 

van T-shirts met een foto van de gevangengenomen 

Koerdische politicus Selahattin Demirtaş. De politie 

arresteerde later zes anderen die bezwaar maakten 

tegen de aanhoudingen. 

16 juni: Een rechtbank arresteerde 16 Koerdische 

journalisten van de 22 die een week eerder waren 

vastgehouden op beschuldiging van terrorisme. 

16 juni: Een rechtbank in Erzurum veroordeelde 

journalist Mehmet Arslan tot een jaar en zes maanden 

op beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda. De rechtbank schortte de uitvoering van de 

vonnissen op. Arslan stond terecht voor zijn werk voor 

het pro-Koerdische persbureau Dicle (DİHA). 

16 juni: De politie in Istanbul voert huiszoekingen uit om 

10 leden en leidinggevenden van de HDP vast te 

houden. 

17 juni: De politie in İzmir arresteert HDP-jeugdlid 

Serhat İrlan. 

ANDERE MINDERHEDEN 

14 juni: De politie in Ankara heeft Turgut Öker, het hoofd 

van een in Europa gevestigde alevitische organisatie, 

kort aangehouden. 

18 juni: Een picknick die op een universiteitscampus in 

Istanbul zou plaatsvinden als onderdeel van de LGBT 

Pride Week-activiteiten, werd geannuleerd nadat deze 

het doelwit was van radicale religieuze groeperingen die 

dreigden deelnemers te lynchen. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

14 juni: De administratie van een gevangenis in Kayseri 

weigerde een bladwijzer te bezorgen aan een 

gevangene omdat er de naam van de 

gevangengenomen Koerdische politicus Selahattin 

Demirtaş op stond. 

17 juni: De verloofde van gevangene İzzeddin Yenigün 

vertelde de media dat ze vreest dat hij slachtoffer is van 

verwaarlozing, aangezien hij de afgelopen drie maanden 

enorm is afgevallen, maar nog steeds niet naar het 

ziekenhuis is gebracht. 

17 juni: Een gevangenisbestuur in Hatay legde Mustafa 

Demirbaş, de broer van een gevangene, een 

bezoekverbod van drie maanden op voor het stellen van 

vragen aan bewakers over beweringen rond 

mishandeling. 

18 juni: Een gevangenisbestuur in Muğla weigert een 

ziekenhuisbezoek aan gevangene Mehmet Salih Filiz. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

14 juni: Sultan Jabeen, een 21-jarige Syrische 

vluchteling, werd doodgestoken in Istanbul. 

15 juni: Lokale bewoners in Istanbul vallen een groep 

werknemers aan die migranten zijn. 

18 juni: De politie in Ankara heeft het bord van een 

Somalische restaurant witgekalkt door het weergeven 

van kleuren die worden gebruikt door Koerdische 

militanten. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

14 juni: De politie in Konya fouilleerde vier vrouwen 

door ze uit te kleden die werden vastgehouden tijdens 

een protestmars. 

16 juni: De bewakers in een gevangenis in Izmir vielen 

gevangenen zowel fysiek als verbaal aan die naar 

verluidt weigerden informant voor de autoriteiten te 

worden. 

18 juni: De politie in Ankara martelde een persoon in 

hechtenis. 

18 juni: De bewakers in een Muğla-gevangenis vallen 

medegevangene Mehmet Salih Filiz fysiek aan, die zich 

verzette tegen een huiszoeking tijdens een 

overplaatsing. 

19 juni: De bewakers in een Elazığ-gevangenis vielen 

gevangene Abdo Şeyh fysiek aan omdat hij zich verzette 

tegen een huiszoeking. 

VROUWENRECHTEN 

20 juni: Een rechtbank in Muğla sprak een 

strafvermindering van 23 jaar uit tegen een man die zijn 

ex-geliefde op brute wijze vermoordde op grond van het 

feit dat het slachtoffer hem had 'geprovoceerd'. 


