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Gözaltına alınan Boğaziçililere tutuklama
İstanbul Cumhur�yet Başsavcılığı tarafından, Boğaz�ç� Ün�vers�tes� önünde
“Kabe fotoğra�arını yere atmaları” �dd�asıyla gözaltına alınan 4 yurttaş
hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “2 şüphel�n�n tutuklanması, 2
şüphel�ye �se konutunu terketmeme adl� kontrolü uygulanması taleb�yle
Sulh Ceza Hak�ml�ğ�ne talepte bulunulmuştur” den�ld�.
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İstanbul Cumhur�yet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Şüphel�ler�n
�fadeler�n�n alınmasının ardından halkı k�n ve düşmanlığa tahr�k ve alenen
aşağılama suçundan 2 şüphel�n�n tutuklanması,  2 şüphel�ye �se konutunu
terketmeme adl� kontrolü uygulanması taleb�yle Sulh Ceza Hak�ml�ğ�ne talepte
bulunulmuştur” den�ld�.

YENİ SORUŞTURMA

Başsavcılıkca yapılan açıklamada, “Ayrıca LGBTİ+ �s�ml� Çalışma kulübünün
odasında arama kararına �st�naden yapılan aramada PKK terör örgütüne a�t
örgütsel doküman ele geç�r�lm�ş olup Cumhur�yet Başsavcılığımızca resen b�r
soruşturma daha başlatılmıştır. Her �k� soruşturma da t�t�zl�kle yürütülmekted�r”
den�ld�.

Tutuklanan öğrenc�ler yayınladıkları v�deo �le b�r açıklama yaptılar.

İşte öğrenc�ler�n �lk açıklaması: 
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