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WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
Gedurende de week beval de aanklagers de detentie
van minstens 98 mensen over vermeende banden met
de Gülen-beweging. In oktober 2020 zei een VNwerkgroep voor willekeurige detentie (WGAD) dat
wijdverbreide of systematische detentie van individuen
met vermeende banden met de groep kan neerkomen
op misdaden tegen de mensheid. Solidarity with
OTHERS heeft een gedetailleerde database
samengesteld om de aan Gülen gekoppelde massale
arrestaties na een mislukte coup in juli 2016 te
controleren.
11 juni: Yusuf Özmen, een fase 4 kankerpatiënt die in
maart werd gearresteerd om een straf uit te zitten over
zijn banden met de Gülen-beweging, blijft in de
gevangenis zitten, ondanks een medisch rapport waarin
staat dat hij bijna volledig gehandicapt is.

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN
Er is geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge
Tunç en Hüseyin Galip Küçüközyiğit, voormalige
werknemers in de publieke sector die tijdens de
noodtoestand 2016-2018 bij wet zijn ontslagen en die
respectievelijk op 6 augustus 2019 en 29 december als
vermist zijn opgegeven , 2020, in wat de laatste gevallen
lijken te zijn in een reeks vermoedelijke gedwongen
verdwijningen van regeringscritici sinds 2016.

VRIJHEID VAN VERGADERING
7 juni: De politie in Ankara heeft 15 mensen kort
aangehouden tijdens een demonstratie over de
terugtrekking van Turkije uit het Verdrag van Istanbul.

7 juni: De politie in Istanbul heeft activist Nursel
Tanrıverdi kort vastgehouden terwijl ze een sit-in hield
om te protesteren tegen haar standrechtelijke
verwijdering uit openbare dienst in de nasleep van een
mislukte staatsgreep in 2016.
9 juni: De politie in Istanbul blokkeert een demonstratie
over de online onthullingen van een maffiabaas, waarbij
26 mensen kort worden vastgehouden.
11 juni: Een rechtbank veroordeelde 15 zakenmensen
wegens hun betrokkenheid bij de activiteiten van de nu
gesloten Turkse Confederatie van Zakenlieden en
Industriëlen (TUSKON).
11 juni: De politie in Istanbul blokkeert een demonstratie
van linkse activisten, waarbij 10 mensen kort worden
vastgehouden.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
7 juni: De eisers hebben twee afzonderlijke
onderzoeken gestart naar journalist en
oppositieparlementslid Ahmet Şık, als gevolg van zijn
opmerkingen over Turkije als moordenaar.
8 juni: Het Europees Hof voor de rechten van de Mens
heeft Turkije in gebreke gesteld over de gevangenschap
van journalist en schrijver Ali Bulaç, die bijna twee jaar
gevangen werd gezet vanwege vermeende banden met
de Gülen-beweging. Het in Straatsburg gevestigde Hof
oordeelde dat Turkije de vrijheid van meningsuiting en
het recht op veiligheid van Bulaç’s schendt en beval
Turkije 12,240 euro aan schadevergoeding te betalen.
8 juni: Een officier van justitie van İstanbul eiste
gevangenisstraffen voor journalisten Canan Coşkun, Ali
Açar en CAN Uğur, die een proces aanhangig wegens
het melden van een politieagent die in 2013 een 13-

jarige doodgeschoten heeft tijdens de protesten van het
Gezi Park.

persverklaring die kritiek was op een Turkse militaire
operatie in Syrië in 2018.

8 juni: Een rechtbank in Ankara besliste de toegang tot
negen tweets te blokkeren door MOB-baas Sedat Peker
die beweert dat een rechter in Ankara in een luxehotel
verbleef dat meer dan 10,000 dollar per nacht kost.

11 juni: INTERPOL kondigde aan dat het een Red
Notice-verzoek van Turkije aan journalist Can Dündar
ontkende, omdat het van politieke aard was.

8 juni: De parket van Ankara lanceerden dagelijks een
onderzoek naar twee hoge cijfers van Cumhuriyet over
beschuldigingen van belediging en laster voor het
melden van verschillende foto's die een relatie
impliceren tussen Turkse politici en de maffia.
8 juni: Een rechtbank in İstanbul besliste een
gevangenisstraf van één jaar, drie maanden, ten val te
brengen aan journalist Sabiha Temizkan. De rechtbank
sprak Temizkan vrij, die de straf had ontvangen op
terroristische beschuldigingen over haar berichten in de
sociale media.
8 juni: Een rechtbank in İzmir besliste verslaggever
Melike Aydín te vrijwaren, die haar nieuwsberichten voor
het gerecht heeft gebracht.
9 juni: Een officier van justitie van Diyarbakir eiste een
gevangenisstraf van maximaal vijf jaar voor schrijver
Nurcan Kaya, die op grond van haar tweets ter
ondersteuning van Koerdische militanten in het noorden
van Syrië een proces aanhangig tegen terroristische
aanklachten.
9 juni: Een rechtbank in İzmir veroordeelde Rıfat
Serdaroğlu, een voormalig minister en de leider van een
politieke partij, tot 23 maanden, 10 dagen in de
gevangenis op beschuldiging van belediging van
president Recep Tayyip Erdoğan en zijn extreem-rechtse
verkiezingsbondgenoot Devlet Bahçeli.
9 juni: Een rechtbank in Muğla veroordeelde een 56jarige man tot een jaar in de gevangenis op
beschuldigingen van het beledigen van de president op
sociale media.
10 juni: Een menigte in Gaziantep heeft de verslaggever
Ahmet Atmaca fysiek aangevallen terwijl hij het nieuws
opvolgt.
11 juni: Een Bursa-rechtbank veroordeelde lokale
journalist Ozan Kaplanoğlu tot een jaar, 10 maanden, 15
dagen voor gevangenis voor het verspreiden van
terroristische propaganda, voor het melden van een

11 juni: Acteur Levent Üzümcü kondigde aan dat hij
door de politie werd opgeroepen om vragen te stellen
over zijn sociale media posten van drie jaar geleden
over de schommelingen in de waarde van de Turkse lire.
11 juni: Een rechtbank in Ankara besliste de toegang tot
13 tweets te blokkeren door mob-baas Sedat Peker, die
beschuldigingen impliceerde die hooggeplaatste leden
van de regering impliceren, waaronder de minister van
Binnenlandse Zaken.
11 juni: Een rechtbank in Tekirdağ besliste de toegang
tot nieuwsberichten over seksuele aantijgingen waarbij
een religieuze vereniging in de buurt van de regering
betrokken was te blokkeren.

MENSENRECHTENVERDEDIGERS
10 juni: De Ministerraad van de Raad van Europa (CEE)
dreigde tuchtrechtelijk te worden vervolgd tegen Turkije
wegens het niet uitvoeren van een gerechtelijk bevel tot
vrijlating van filantroop Osman Kavala.
11 juni: De speciale rapporteur van de Verenigde Naties
over de situatie van mensenrechtenactivisten heeft
Turkije opgeroepen om geen vage terroristische
aanklachten meer te gebruiken om
mensenrechtenactivisten vast te houden en in de
gevangenis te zetten.

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT
11 juni: Het Constitutioneel Hof beval een proces
wegens schending van de rechten van de verdachten in
een zaak waarin een rechtbank Diyarbakir weigerde zich
te houden aan een uitspraak van het Europees Hof voor
de rechten van de Mens.

KOERDISCHE MINDERHEID
7 juni: Een aanklager heeft een aanklacht ingediend die
tot doel heeft HDP te sluiten, en de pro-Koerdische partij
ervan beschuldigt banden te hebben met terrorisme en

een bedreiging te vormen voor de “ondeelbare integriteit
van de staat.”
8 juni: De politie in van hield lokale politici Mustafa Avci,
Zehra Güçen, Dilşa Kocakaya, Gazal Dlek en Tülay
Demir vast. De gedetineerden werden op 11 Juni
vrijgegeven.
9 juni: De politie in İstanbul heeft 12 lokale HDPexecutives en -leden vastgehouden.
11 juni: Een Diyarbakir beroephof bevestigde een
gevangenisstraf van 22 jaar, drie maanden die aan
voormalig Koerdische wetgever Leyla Güven werd
overhandigd over terrorismegerelateerde aanklachten.
11 juni: De politie in Hakkari hield lokale HDP-politici
Sipan Turan, Sinem Seven, Zeynep Kaya en Sozdar
Atilla vast op terreurgerelateerde beschuldigingen.
11 juni: De politie in Şırnak heeft een lokaal HDP-lid
vastgehouden.

MILITAIRE OPERATIES IN HET
BUITENLAND
6 juni: Turkse dronestakingen in Noord-Irak doodden
drie burgers in een door de VN ondersteund
vluchtelingenkamp.

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET
BUITENLAND
12 juni: De Mensenrechtencommissie van de Verenigde
Naties heeft Turkije opgeroepen om onverwijld alle
maatregelen te nemen die nodig zijn om de verblijfplaats
te vestigen van Orhan İnandı, een Turks-Kirgizische
opvoeder in Kirgizië, die gevreesd wordt door Turkije
ontvoerd te zijn. Het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft zijn bezorgdheid geuit over de
berichten over de verdwijning van İnandı.

ANDERE MINDERHEDEN
7 juni: Een rapport onthulde dat een arts in İstanbul
weigerde een trans-vrouw te onderzoeken vanwege
haar identiteit.

MARTELING EN MISHANDELING
7 juni: Een man genaamd Birol Yıldırım stierf na naar
een politiebureau in İstanbul te gaan over de detentie
van zijn werknemers. Hoewel de officiële verklaring van
het Gouverneurskantoor zei dat Yıldırım stierf vanwege
gezondheidsredenen, beweerde de familie dat hij werd
doodgeslagen na een ruzie met de officieren.
10 juni: De gemeentelijke politie in İstanbul heeft een
straatpedagaar fysiek aangevallen.
13 juni: De autoriteiten weigerden medebewoner Murat
Can, een voormalig militair kadet die gevangen werd
gezet op staatsgreep-gerelateerde beschuldigingen, toe
te staan deel te nemen aan de begrafenis van zijn
ouders die beiden aan een verkeersongeluk zijn
overleden, onder vermelding van veiligheidsredenen.
13 juni: İstanbul parket besloot om een vermeend
martelincident van de presidentiële veiligheid niet
gedetailleerd te vervolgen op grond van gebrek aan
bewijsmateriaal.

