
48 Avukat, 7 Stajyer Avukat, 3 Görevden Alınan Hakim, 1 Görevden Alınan Hakim Adayı 
ve 1 Hukuk Fakültesi Mezunu toplam;  

60 Kişinin Gözaltına Alınmasında Yapılan Hukuka Aykırılıklardan Bazıları; 

  

1- Polis 48 Avukat, 7 Stajyer Avukat, 3 Görevden Alınan Hakim, 1 Görevden Alınan Hakim 
Adayı ve 1 Hukuk Fakültesi Mezunu toplam 60 kişiyi CMK’ya aykırı olarak gün doğumundan 
önce saat 05:30’da gözaltına aldı. 

2- Evlerde ve işyerlerinde yapılan her arama için yaklaşık 25 - 30 polis görevlendirilmiş. Toplam 
operasyona katılan polis sayısı 1500 - 2000 civarında.  

3- Medya ve basın mensuplarına operasyon hakkında önceden savcı ya da polislerce bilgi verildi. 
Basın, polis gelmeden gözaltına alınacak şahısların evleri ve işyerlerinde hazır bekliyordu.  

4- Soruşturma savcısı tarafından, arama yapılan ev ve işyerlerine basın mensuplarının da 
girmesine izin verildi. Görüntüler tüm ülkeye servis edildi. 

5- Avukatların ev ve işyerlerinin aranmasında Baro temsilcisinin bulundurulması kanuni 
zorunluluk olmasına rağmen, operasyon için Baro’ya bilgi verilmedi. 

6- Ankara Barosu’na ilk bilgi sabah 07:00 civarında, ev aramalarının sona ermesinden sonra bilgi 
verildi. 

7- Avukatlık bürolarında yapılan aramalarda, müvekkillere ve müvekkillerin davalarına ait 
dosya, bilgi ve belgelere el konuldu.  

8- Sulh Ceza Hakimliği kararında, müvekkillere ait dava dosya, bilgi ve belgelerin ayrı bir zarfa 
konulması gerekirken, bu kurala uyulmadı. 

9- Arama sırasında kadın avukatlar, direnç ve mukavemet göstermemelerine rağmen ellerinden 
kelepçelenerek kötü muameleye maruz bırakıldılar.  

10- Gözaltına alınan avukatlardan biri 8 aylık hamile, diğeri ise yeni doğum yapmıştı. CMK’ya 
göre gözaltı kararı uygulanmaması gerekirken, hiçbir somut delil olmamasına rağmen sabah saat 
05:30’da gözaltı uygulandı. Avukatlar, davetiye ile ifadeye çağrılmış olsalar idi, çok rahatlıkla 
ifade vermeye gidecek durumdalardı.  

11- Gözaltına alınan avukatların ilk 24 saat boyunca özel avukatları ile görüştürülmelerine izin 
verilmedi. 

12- Gözaltına alınan avukatların ilk 24 saat boyunca hiçbir yakını ile de görüştürülmelerine izin 
verilmedi. 

13- Henüz sulh ceza hakimi tarafından karar verilmemişken, gözaltı kararının uzatılacağı 
söylenerek, toplamda 12 gün gözaltı olacağı belirtildi. 



14- Gözaltına alınan avukatlar arasında daha önce aynı suçtan yargılanan ve beraat alan avukatlar 
da var.  

15- Gözaltında suçlamalardan bir tanesi de, avukatların müvekkilleri ile yaptığı savunmalar oldu. 
Bu savunma faaliyetleri “terör eylemi” sayıldı.   
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