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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 323 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 

23 mei: Aanklagers in Antalya hebben 40 mensen 

aangeklaagd wegens hun deelname aan een mars voor 

vrouwenrechten. 

24 mei: De politie in İstanbul heeft twee mensen 

aangehouden die protesteerden voor gevangenen in 

hongerstaking. 

25 mei: De politie in Istanboel houdt kortstondig zeven 

mensen aan die protesteren tegen een energiebedrijf. 

25 mei: Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens oordeelt dat Turkije het recht op vrijheid en 

veiligheid en de vrijheid van vergadering en vereniging 

heeft geschonden van 22 vakbondsleden die in 2012 

werden gearresteerd toen zij op weg waren naar een 

demonstratie. 

26 mei: De politie in İstanbul heeft vier mensen 

aangehouden die een protestwake hielden voor een 

gerechtsgebouw. 

26 mei: De politie in Ankara heeft drie mensen 

aangehouden die protesteerden tegen de veroordeling 

van de prominente rechtenactiviste Nuriye Gülmen. 

26 mei: De politie in İstanbul hield twee mensen aan die 

protesteerden voor gevangenen in hongerstaking. 

26 mei: De gouverneur van Bursa verbood een concert 

van de Koerdische zanger Mem Ararat, onder verwijzing 

naar "openbare veiligheid". 

26 mei: Het gouverneurskantoor van Bursa vaardigde 

een verbod uit op alle bijeenkomsten in de open lucht 

voor een periode van zeven dagen. 

27 mei: De politie in Ankara houdt kortstondig 16 

mensen aan die op een universiteitscampus protesteren. 

27 mei: De politie in Tunceli hield kortstondig 11 mensen 

aan die een protestdemonstratie hielden. 



27 mei: De politie in Ankara hield zeven mensen kort 

aan die een protestactie hielden voor gevangenen die in 

hongerstaking waren. 

28 mei: De politie in Tunceli houdt 20 mensen aan 

omdat zij de viering van Newroz bijwoonden. 

28 mei: Het ministerie van Cultuur en Toerisme 

annuleert een concert van de Spaans-Armeense violist 

Ara Malikian. 

28 mei: Het bureau van de gouverneur in Van vaardigde 

een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een 

periode van 15 dagen. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

24 mei: Een rechtbank in Ankara veroordeelde actrice 

Ezgi Mola tot het betalen van een geldboete wegens 

belediging van een voormalige sergeant die schuldig 

werd bevonden aan seksuele aanranding. 

25 mei: Een rechtbank in Ankara besloot de toegang te 

blokkeren tot drie nieuwsberichten over beschuldigingen 

van omkoping waarbij een zakenman en de minister van 

Binnenlandse Zaken betrokken waren. 

26 mei: Een rechtbank in Istanboel veroordeelt 

oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu tot het betalen van 

een schadevergoeding aan de president en mensen in 

zijn binnenste kring omdat zij beschuldigingen hebben 

geuit dat zij grote sommen geld hadden overgemaakt 

naar offshore-rekeningen op het eiland Man. 

26 mei: De autoriteiten blokkeerden de toegang tot drie 

nieuwsberichten over beschuldigingen van corruptie 

waarbij een hoge politiechef in Istanboel betrokken was. 

27 mei: De regeringspartij heeft een wetsvoorstel 

ingediend dat voorziet in gevangenisstraffen tot drie jaar 

voor "het verspreiden van nepnieuws op het internet". 

27 mei: Een rechtbank in Istanboel besloot de toegang 

te blokkeren tot een nieuwsbericht over beschuldigingen 

van omkoping aan het adres van hoge politiechefs in de 

provincie. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

25 mei: Een rechtbank in Istanboel heeft de 

academische en prominente rechtenactiviste Nuriye 

Gülmen tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld op 

beschuldiging van terrorisme. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

24 mei: Het Grondwettelijk Hof heeft de beroepen 

verworpen van de Koerdische politici Aysel Tuğluk en 

Sebahat Tuncel, die beweerden dat hun arrestatie in 

verband met protesten in 2014 onwettig en politiek 

gemotiveerd was. 

27 mei: Een commissie die is opgericht om individuele 

klachten te beoordelen die voortkomen uit de twee jaar 

durende staat, heeft tot nu toe 106.970 aanvragen 

afgewezen van de 124.235 die zij sinds haar oprichting 

in 2017 heeft verwerkt. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

24 mei: Het Grondwettelijk Hof heeft de verzoeken 

verworpen van Koerdische politici Aysel Tuğluk en 

Sebahat Tuncel, die beweerden dat hun arrestatie in 

verband met protesten in 2014 onwettig en politiek 

gemotiveerd was. 

24 mei: Een rechtse menigte in Antalya heeft een groep 

Koerdische universiteitsstudenten fysiek mishandeld. 

26 mei: Het bureau van de gouverneur in Bursa verbood 

een concert van de Koerdische zanger Mem Ararat, 

onder verwijzing naar "openbare veiligheid". 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

23 mei: Een vrouwengevangenis in Ankara stelde een 

disciplinair onderzoek in naar zes gevangenen omdat zij 

de massamoord van Halabja in Irak hadden herdacht en 

besloot hun communicatie gedurende een maand te 

beperken. 

23 mei: Een gevangenis in Denizli weigerde medische 

behandeling aan de zieke gevangene Ekim Polat. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

24 mei: De autoriteiten maakten bekend dat Turkije 

sinds het begin van het jaar 28.581 illegale migranten 

heeft gedeporteerd, wat neerkomt op een stijging met 

70% in vergelijking met dezelfde periode van het vorige 

jaar. 



FOLTERING EN MISHANDELING 

23 mei: De cipiers in een gevangenis in Denizli hebben 

naar verluidt de zieke gevangene Ekim Polat gemarteld. 

24 mei: Het Grondwettelijk Hof heeft de staat 

veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan 

een burger die in 2015 het slachtoffer werd van fysiek 

geweld door de politie. 

VROUWENRECHTEN 

28 mei: Human Rights Watch (HRW) senior Turkije-

onderzoeker Emma Sinclair Webb zei in een interview 

dat ongeveer vier op de tien vrouwen in Turkije tijdens 

hun leven te maken hebben gehad met fysiek en/of 

seksueel geweld. 


