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Tutuklu havaalanı işçilerinin ve sendika temsilcilerinin ilk duruşması 5 Aralık’ta görülecek

Özgür  Karabulut’un  da  aralarında  bulunduğu  havaalanı  işçileri  ve  sendika  temsilcilerinin  ilk
duruşması  5 Aralık’ta Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülecek. 31 inşaat
işçisi  ve  sendika  temsilcisi  üçüncü  havaalanı  inşaatındaki  çalışma  koşullarının  düzeltilmesi
talebiyle gerçekleştirdikleri eylem sonrasında tutuklanmıştı. Tüm tutuklu işçi ve sendika temsilcileri
“iş ve çalışma hürriyetinin ihlali”, “kamu malına zarar verme”, “görevi yaptırmamak için direnme”,
“toplantı  ve  yürüyüşlere  silah  veya  23.  maddede  belirtilen  aletlerle  katılma”  suçlamaları  ile
yargılanıyor.

İşçi hakları alanında çalışan bir insan hakları savunucusu olan Özgür Karabulut aynı zamanda Dev
Yapı-İş genel  başkanıdır.  Üçüncü  havaalanı  inşaatında  çalışan  işçilerin  bir  kısmı  Dev  Yapı-İş
sendikası tarafından temsil edilmektedir. Özgür Karabulut ayrıca DİSK başkanlar kurulu üyesidir.

14 Eylül 2018 tarihinde yaklaşık 10.000 inşaat işçisi iş bırakarak üçüncü havaalanı inşaatındaki
çalışma ve  yaşam koşullarının  düzeltilmesi  talebiyle  eylem başlattı.  İşçilerin  talepleri  arasında
servis  sorununun  çözülmesi,  geçmişe  dönük  ödenmeyen ücretlerin  ödenmesi,  iş  cinayetlerinin
önlenmesi ve yatakhanedeki tahtakurusu sorununun çözülmesi gibi maddeler yer alıyordu. Eylemin
gerçekleştiği  gün  akşam saatlerinde,  işçi  yatakhaneleri  jandarma tarafından  basılarak  401  işçi
gözaltına alındı. Gözaltındaki işçilerin çoğu ilerleyen günlerde kademe kademe serbest bırakılırken
28 işçi tutuklandı.

5  Ekim tarihinde Özgür  Karabulut’un  da aralarında  bulunduğu altı  kişi  daha  tutuklandı.  Özgür
Karabulut’un tutuklanmasına gerekçe olarak  eylem günü işçilere yaptığı  konuşma gösterildi  ve
işçilere direnişi bırakmamaları için telkinde bulunduğu ve işçileri iş yavaşlatmaya teşvik ettiği iddia
edildi. Toplam 61 işçi ve sendika temsilcisine karşı cezai soruşturma açılırken aralarında Özgür
Karabulut’un da bulunduğu 31 kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Tüm işçi ve sendika temsilcileri “iş ve
çalışma hürriyetinin ihlali”, “kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme”, “toplantı
ve yürüyüşlere silah  veya 23.  maddede belirtilen  aletlerle  katılma”  suçlamaları  ile  yargılanıyor.
Tutuklu yargılanan Özgür Karabulut Silivri Cezaevi’nde tutuluyor. Davanın ilk duruşması 5 Aralık
2018’de Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülecek.

Front  Line Defenders Özgür Karabulut’un da aralarında bulunduğu 61 inşaat  işçisi  ve sendika
temsilcisinin  suçlamalarla  karşılaşmasından  büyük  endişe  duymakta  ve  bu  suçlamaların  işçi
hakları ve insan haklarının savunulmasına ilişkin meşru ve barışçıl faaliyetlerinin sonucu olduğuna
inanmaktadır.

Front Line Defenders Türkiye’deki yetkililere;

1. İşçi  ve sendika temsilcilerine yönelik yargısal tacize son verilmesi ve tutuklu yargılananların
derhal serbest bırakılması,

2. İşçilerin toplanma ve örgütlenme özgürlüklerine saygı gösterilmesi,

3. İşçi hakları savunucuları da dahil olmak üzere, Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının,
hiçbir  baskıya  tabi  tutulmaksızın,  meşru  ve  barışçıl  insan  hakları  faaliyetlerini  özgürce
sürdürmelerinin garanti altına alınması çağrısında bulunmaktadır.


