Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 45/18, 16 Kasım 2018)
Geçen hafta neler oldu?
*** 2 Ekim’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruşturma sürüyor, ancak
cenazesine halen ulaşılamadı. Şu ana kadar Suudi Arabistan ile yürüttüğü ortak soruşturma
üzerinden ilerlemeyi tercih eden Türkiye, "artık uluslararası bir soruşturmanın şart olduğu"
mesajını verdi. Olayla ilgili Arabistan’da yürütülen soruşturmada Kaşıkçı'nın öldürülmesi
talimatını verdiği iddia edilen beş kişi hakkında idam cezası istendi.
*** AP Türkiye Raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınan Türkiye raporunun taslağı
açıklandı; “Kopenhag kriterlerini yerine getirmekten çıktığı” gerekçesiyle Ankara ile katılım
müzakerelerinin resmen askıya alınması istendi.
*** Merkez Bankası Kasım Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu enflasyon
beklentisi bu anket döneminde yüzde 24.22'den yüzde 24.45 seviyesine çıktı.
*** Kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 2
oranında daralacağı; Fitch ise kur krizinin, yüksek enflasyonun 2019'da ülkenin resesyona
sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir şok yarattığı öngörüsünde bulundu.
*** Avrupa Sayıştayı, Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye sağlanan 1,1 milyar Euroluk
yardımın kime verildiği konusunda Ankara’dan bilgi alamadıklarını açıkladı.
*** Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu
Anadolu Kültür A.Ş. ve Açık Toplum Vakfı’na yönelik operasyon yapıldı. Prof. Dr. Turgut
Tarhanlı ve Prof. Dr. Betül Tanbay’ın da arasında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
*** Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre kapasitesi 220 bin olan Türkiye
cezaevlerinde 44 bin 986’sı “terör suçları” kapsamında olmak üzere toplam 260 bin hükümlü
ve tutuklu bulunuyor.
*** HDP Eş Genel Başkanı Buldan ile 3 HDP’li vekil hakkında ‘örgüt propagandası’
iddiasıyla fezleke düzenlendi.
*** PEN Türkiye, 15 Kasım Uluslararası Hapisteki Yazarlar günü nedeniyle yaptığı
açıklamada Türkiye’de düşüncelerinden ve yazdıklarından dolayı 123 gazeteci ve yazarın
tutuklu bulunduğunu belirtti.
*** “FETÖ”nün medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan şarkıcı ve gazeteci
Atilla Taş istinaf mahkemesince onaylanan 3 yıl 1 aylık hapis cezasının infazı için Silivri
Cezaevi'ne gönderildi.
*** İçişleri Bakanlığı, 5 - 12 Kasım tarihleri arasında sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili
olarak 182 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.
*** Karar gazetesinden yapılan açıklamada gazeteye ilan vermek isteyen özel şirketlerin uyarı
ve tehditlerle engellendiği belirtildi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sivil toplum ve
akademisyenlere operasyon
Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan
Osman Kavala'nın yönetim kurulu
başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş. ve
Açık
Toplum
Vakfı’na
yönelik
operasyon yapıldı. Akademisyenler Prof.
Dr. Turgut Tarhanlı ve Prof. Dr. Betül
Tanbay’ın da arasında olduğu 13 kişi
gözaltına alındı.
Emniyet’ten yapılan açıklamada akademisyen ve sivil toplum temsilcilerine yönelik
operasyonun gerekçesinin Gezi eylemleri olduğu belirtildi, hakkında gözaltı kararı olan 20
kişinin Osman Kavala’yla hiyerarşik ilişki içinde eylemleri finanse ve organize ettiği ileri
sürüldü.
Gözaltındaki isimler şöyle;
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ‘Barış İçin
Akademisyenler'in "Bu suça ortak olmayacağız" metni imzacısı Prof. Betül Tanbay, Bilgi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür'ün Yönetim
Kurulu Başkan vekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu
Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal ve eski genel müdürü olan Hafıza Merkezi Eş
Direktörü Meltem Aslan, Anadolu Kültür'den Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Filiz Telek ve Yiğit
Aksakoğlu, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, yapımcı
Çiğdem Mater ve Yusuf Cıvır.
Türkiye’de uzun yıllardır sürdürdüğü sivil toplum girişimleri ile tanınan iş insanı Osman
Kavala, “gezi eylemlerinin yöneticisi olmak” ve “15 Temmuz darbe girişimine katılmak”
suçlamalarıyla 1 Kasım 2017 tarihinden beri cezaevinde ve bir yılı aşkın süredir hakkındaki
iddianamenin tamamlanmasını bekliyor.

Atilla Taş yeniden
hapishanede
Gülen
Cemaati’nin
medya
yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla
yargılanıp hapis cezasına çarptırılan
şarkıcı ve gazeteci Atilla Taş istinaf
mahkemesince onaylanan 3 yıl 1 aylık
hapis cezasının infazı için Silivri
Cezaevi'ne gönderildi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında 14 ay tutuklu yargılanan ve
ardından tahliye edilen Taş ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum
edilmişti. Ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından Ekim ayında
onaylanarak kesinleşmişti.

HDP'li dört milletvekili
hakkında fezleke
Ankara
Cumhuriyet
Başsavcılığı,
aralarında HDP Eş Genel Başkanı
Pervin Buldan’ın da olduğu dört
milletvekili hakkında ‘terör örgütü
propagandası yapmak’ suçundan fezleke
düzenledi. Buldan, 21 Haziran 2018'de
Siirt
Cumhuriyet
Meydanı'ndaki
konuşması, Diyarbakır Milletvekili
İmam Taşçıer 24 Mayıs 2018 tarihli sosyal medya paylaşımı ile 8 ve 9 Eylül 2018'de
Diyarbakır'da yaptığı konuşmalar, Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve Ağrı Milletvekili
Berdan Öztürk ise Newroz etkinliklerinde yaptıkları konuşmalar nedeniyle suçlandı.

Karar: “Gazetemize baskılar
tahammül edilemez noktaya
geldi”
AKP içindeki muhaliflere yakınlığıyla
bilinen Karar gazetesi bir açıklama
yayımlayarak “ambargoya ve baskıya
maruz kaldıklarını” açıkladı. Yapılan
açıklamada gazetenin yayın hayatına
başladığı 7 Mart 2016 tarihinden bu
yana yoğun, sistematik ve arkası kesilmeyen çeşitli baskılarla karşı karşıya bulunduğu, özel
sektör şirketlerinin gazeteye ilan vermesinin engellendiği, ilan verenlerin de uyarıldığı veya
tehdit edildiği belirtildi. Baskı ve ilan ambargolarının ekonomik açıdan tahammül edilemez
noktaya geldiği vurgulandı.

Tutuklu gazeteci Reyhan
Çapan’ın yargılandığı
davalar
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile
kapatılan Özgür Gündem gazetesi Yazı
İşleri Müdürü Reyhan Çapan hakkında
bugüne
kadar
gazetede
çıkan
haberlerden kaynaklı çeşitli iddialarla
169 dava açıldı. Sonuçlanan 15 davada
verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası ve 131 bin 750 TL para cezası kesinleşti. Temyiz ve istinaf
aşamasında olan 63 dosyada da Çapan’a, 13 yıl 6 ay hapis cezası ve 220 bin TL para cezası
verildi. 7’si asliye ceza mahkemesinde, 76’sı da ağır ceza mahkemesinde olmak üzere 83
davada ise yargılaması devam ediyor. Gazeteci ‘örgüt propagandası’ndan verilen 1 yıl 3 ay
hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Mayıs ayından bu yana Erzurum E Tipi Kapalı
Cezaevi’nde bulunuyor.

Gazeteci Sedat Sur’a hapis
cezası
Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesi,
kayyum atanan Mardin Büyükşehir
Belediyesi hakkında "Kayyum Vurgunu"
başlığıyla yaptığı haber ve sosyal medya
paylaşımları
nedeniyle
yargılanan
gazeteci
Sedat
Sur’u
‘örgüt
propagandası’ suçlamasıyla ertelemesiz
11 ay 20 gün hapse mahkum etti.

Tutuklu gazeteci Kibriye
Evren’e açılan dava
Diyarbakır’da 9 Ekim 2018’de yapılan
operasyon
kapsamında
gözaltına
alındıktan sonra tutuklanan gazeteci
Kibriye Evren hakkında yürütülen
soruşturma tamamlandı. ‘Örgüt üyesi
olmak’
ve
‘örgüt
propagandası
yapmak’la suçlanan gazeteci hakkındaki
iddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 6 Aralık 2018’de görülecek.
İddianamede, gazetecinin “Jinha susturulamaz” paylaşımı ve twitter hesabından gazeteci
Hasan Cemal'ın paylaşımını retweet etmesi gibi sosyal medya paylaşımları suç delili olarak
gösterildi.

Sosyal medya paylaşımları
nedeniyle yargılanan dört
barış akademisyeni
‘Bu
Suça
Ortak
Olmayacağız!’
bildirisine imza attıkları için Mersin
Üniversitesi’nden Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile ihraç edilen
akademisyenler; Yrd. Doç. Hakan
Mertcan, Yrd. Doç. Dr. Selim Çakmaklı,
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şener ve araştırma görevlisi Esin Gülsen’in yargılandığı dava
sonuçlandı. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘örgüt propagandası’ ve ‘halkı kin ve
düşmanlığa teşvik etmek’ suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerden Şener, Mertcan ve
Gülsen’in tüm suçlamalardan beraatine karar verdi. Çakmaklı ise ‘örgüt propagandası’ndan 1
yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanatçı Hozan Cane’ye
‘örgüt üyeliği’nden hapis
cezası
HDP’nin 24 Haziran seçim çalışmalarına
katılmak
için
gittiği
Edirne’de
tutuklanan sanatçı Hozan Cane, 6 yıl 3
ay hapis cezasına çarptırıldı. Almanya
vatandaşı olan Kürt sanatçıyı ‘örgüt
üyeliği’ suçlamasıyla mahkum eden
Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

“Putlara tapıyorsunuz” d
 iyen
kadın ‘Atatürk’e hakaret’
gerekçesiyle tutuklandı
Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma
törenleri sırasında M. Kemal Atatürk
aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle
gözaltına alınan üniversite öğrencisi
Emine
Şahin tutuklandı. Edirne
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan
açıklamada “törenin yapılacağı alana gelerek ‘Putlara tapıyorsunuz, puta saygı
duyuyorsunuz’ dediği iddiasıyla hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla
soruşturma başlatılan şüpheli tutuklanmıştır” denildi. Şahin tutukluluğa yapılan itiraz sonucu
adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Vatan Partisi İlçe
Başkanı’na ‘Erdoğan’a
hakaret’ten ceza
9 Nisan 2016 tarihinde Antalya’da
düzenlenen bir protesto gösterisinde
okuduğu şiir nedeniyle yargılanan Vatan
Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Mustafa
Ertem, 11 ay 20 gün hapis cezasına
mahkum oldu. Antalya 18. Asliye Ceza
Mahkemesi ‘Erdoğan’a hakaret’ten mahkum ettiği Ertem hakkındaki hükmün açıklanmasını
geri bıraktı.

Grev yapan işçilere açılan
dava
2014 yılında toplu iş sözleşmesinde
anlaşma sağlanamadığı için Greif
grubuna bağlı fabrikalarda grev yapan
ve üretimi durduran 191 işçiye açılan
davanın
ilk
duruşması
İstanbul
Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Aradan geçen dört buçuk yılın ardından açılan dava kapsamında ağır çalışma koşulları, düşük
ücret ve taşeronluk sistemi gerekçesiyle grev yapan işçiler ‘polise mukavemet’ ve ‘iş ve
çalışma hürriyetini ihlal’ ile suçlanıyor. Davanın ikinci duruşması 15 Nisan 2019 tarihinde
görülecek.

Doğa talanına karşı şarkı
yapan Apolas Lermi'ye
tehdit
Karadenizli sanatçı Apolas Lermi
Trabzon
Uzungöl’deki
kaçak
yapılaşmaya dikkat çeken “Uzungöl
Şerah” isimli bir şarkı yaptı. Yaşanan
doğa talanının görüntülerinin yer aldığı şarkının klibinin yayınlanmasıyla Lermi, bölgede
turizm yapan şirketlerin hedefi oldu; Uzungöl'de işletme sahibi olan birçok kişi tarafından
tehdit, küfür, hakaret içerikli mesajlar aldığını belirtti. Karadenizli sanatçılar, müzisyenler ve
aktivistler de Lermi’ye destek olmak için “Uzungöl mü Şerah mı?” başlıklı bir mesaj
yayınladı. Uzungöl Şerah klibi için; https://www.youtube.com/watch?v=pBe0Tfdg578

Akit gazetesi NotaBene
Yayınlarını hedef gösterdi
Akit gazetesi nefret içeren provokatif
haberlerine
bir
yenisini
ekledi.
“Sapkınlar TÜYAP kitap fuarında”
başlığıyla yayımlanan haberde Kaos GL
ve yayınlarını İstanbul kitap fuarına
taşıyan Notabene Yayınları hedef
gösterildi. Haberde LGBTİ kuruluşları
ve yayınevi “Kaos GL isimli homolar
kulübü”, “homolar çocuklarımızı zehirlemek için ortaya çıktı”, “LGBTİ'li ahlaksızlar”,
“sapkın propaganda” gibi ayrımcı ifadelerle hedef alındı. Haberin “Akit yetkilileri uyarıyor”
başlıklı bölümünde ise gazetenin “Sapkın dernekler kapatılsın” başlıklı 4 Temmuz tarihli
haberine gönderme yapılarak yayınların engellenmesi istendi.

Cihangir İslam’ın Rize’deki
konferansı engellendi
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili
Cihangir İslam'ın, Rize'de konferans
vereceği Ardeşen Belediyesi Kültür
Merkezi’ndeki salonun rezervasyonu,
Belediye Başkanı Hakan Gültekin
tarafından iptal edildi.
Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada iktidar vekillerine “15 Temmuz bahane, bütün
muhaliflerinizi, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz.
Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Allah’a kulluk etmiyorsunuz, aciz bir kula kulluk
ediyorsunuz…” diyen İslam hedef haline getirilmiş ve hakkında TCK 301’den soruşturma
başlatılmıştı.
Saadet Partisi Rize Ardeşen ilçe örgütünün düzenlediği konferansın iptal edilmesi üzerine bir
basın toplantısı yapan İslam, "Engellemelerin, haksız iftira kampanyalarının hangi boyutlara
ulaşabildiği konusunda da bütün halkımıza adeta belge ve kanıt düzeyine gelmiştir” dedi.

Yargıda cinsiyetçilik raporu
Kadın
Cinayetlerini
Durduracağız
Platformu, 2018 yılı Ocak ayından
Kasım ayına kadar takip ettiği davalarla
ilgili olarak hazırladığı “Yargıda
Cinsiyetçilik Raporu”nu yayımladı.
Platformun takip ettiği 64 davanın 20'si
kadın cinayeti, 16'sı yaralama, 8'i
tehdit/hakaret, 9'u cinsel saldırı, 1'i eşe
karşı cinsel saldırı, 1'i yanlış teşhis, 1'i velayet, 5'i çocuk istismarı, 1'i çocuğa karşı cinsel
taciz, 2'si çocuk cinayeti (bunlardan 1 tanesi istismar sonrası cinayet) davası şeklinde. Aynı
dönemde sonuçlanan 35 davadan 24’ü kadın cinayeti, 3’ü yaralama, 6’sı cinsel saldırı, 1’i
çocuk istismarı, 1’i tehdit davası. Rapora göre sonuçlanan kadın cinayeti davalarının 10’unda
iyi hal indirimi ve tahrik indirimi uygulandı.
Raporun tam metni için;
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/davalarimiz/2865/2018-ocak-kasim-kadin-cinayetler
ini-durduracagiz-platformu-davalari-yargida-cinsiyetcilik-raporu

● Tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş’ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla
yargılandığı dava İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Demirtaş,
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duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hakim
görevsizlik kararı verdi. Dosya, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Dicle Üniversitesi’nde 20 Mart 2017’de “Çerxa Şoreşê” adlı Kürtçe marşı ıslıkla
çaldıkları iddiasıyla darp edilerek gözaltına alınan 12 öğrenci hakkında ‘örgüt
propagandası yapmak’, ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’,
‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanununa muhalefet’ iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma ertelendi.
Berna Laçin'in sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'dini değerleri aşağılamak'tan 1 yıla
kadar hapis istemi ile yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 59. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma ertelendi.
1992’de öldürülen gazeteci Musa Anter davasının 19. duruşması Ankara 6. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. JİTEM tetikçisi “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın
varsa Tanık Koruma ve SGK kayıtları ile Cem Ersever cinayeti dosyası istendi;
Yeşil’le görüşen 2 MİT mensubunun belirlenmesi talep edilirken dava 20 Mart 2019
tarihine ertelendi.
HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında gözaltına alındığında verdiği
ifadede “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve
organlarını aşağıladığı” iddiasıyla Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan
davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, dava dosyasının Ankara 9. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam eden dava ile birleştirilmesine ilişkin müzekkere yazılmasına
karar verdi ve duruşmayı 22 Ocak 2019 tarihine erteledi.
‘Barış İçin Akademisyenler’in duruşmalarına bu hafta da devam edildi. Görülen
davalarda herhangi bir karar çıkmazken önümüzdeki hafta farklı gün ve
mahkemelerde akademisyen yargılamalarına devam edilecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● Gazeteci İshak Karakaş'ın da aralarında bulunduğu 10 kişinin “Afrin paylaşımları”
nedeniyle ‘örgüt propagandası’ suçu ile yargılandığı davanın duruşması 20 Kasım’da
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Serbest gazeteci Sertaç Kayar, hakkında yazdığı ve sosyal medyada paylaştığı haberler
gerekçe gösterilerek açılan davanın ikinci duruşması 21 Kasım’da Diyarbakır 10. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Cumhuriyet gazetesi eski ekonomi editörü Pelin Ünker’e, 2017 yılının Kasım ayında
gazetede yayınlanmış olan “Paradise Papers” haberi dolayısıyla Enerji Bakanı Berat
Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve işadamı Ahmet Çalık tarafından açılan davanın
duruşması 22 Kasım’da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Perihan Mağden’in ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davaya
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 22 Kasım tarihinde devam edilecek. Mağden,
davada, Nisan 2016’da yayımlanan bir yazısında “Survivor” isimli televizyon
programının bir yarışmacısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeterek eleştirmesi
nedeniyle yargılanıyor.
● Gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir'in Afrin operasyonuyla ilgili haber ve sosyal
medya paylaşımları nedeniyle yargılandıkları davanın ikinci duruşması 22 Kasım’da
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bu hafta resmi gazetede yayınlanan 22 No.’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne 10 bin bekçi kadrosu ihdası yapıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın taşra
teşkilatına da kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü gibi çeşitli unvanlarda 36 yeni
kadro verildi. OHAL KHK’ları, Cumhurbaşkanlığı Karar ve Kararnameleri ile ilgili
hazırladığımız Xtra bültenler için tıklayınız.

Resmi açıklamalara göre inşaatı sırasında 30 işçinin hayatını kaybettiği 3. Havalimanının
açılışı yapıldı. Kötü çalışma koşullarını, ücretlerin ödenmemesini, barınma ve servis sorununu
“Köle değiliz!” diyerek protesto eden işçilerden 31'i ise hala cezaevinde. Onlarla birlikte
toplamda 61 işçi hakkında dava açıldı; suçlama “yasadışı” gösteri düzenleme. Kaldıkları
barakalara operasyon düzenlenen, gözaltına alınan ve tutuklanan işçilerin bu süreçte
yaşadıkları tüm hukuksuzluk ve kanunsuzlukları biz yargıladık. Gerekçeli karar için;
http://www.dusun-think.net/dunyanin-gozleri/?s=yargi_tr

