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OHAL SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA
AVUKATLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR

A) GÖZALTINA ALINAN/TUTUKLANAN AVUKATLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR
1. Ev ve büro aramalarında yaşanan sorunlar
a. Baro temsilcisi alınmadan ve beklenilmeden arama yapılması,

b. Arama esnasında tüm odalara aynı anda girilmesi ve arama yapanların kontrol
edilmeleri sorunu,

c. Arama süresince kelepçe takılarak bekletilme sorunu,

d. Bilgisayar ve akıllı telefonların imajının alınmadan el konulması sorunu,

e. Aranılan yer ve eşyalara zarar verilmesi sorunu.

2. Kollukta yaşanan sorunlar
a. Ters kelepçe takılması,

b. Yeterli yiyecek ve su verilmemesi,

c. Nezarethanelere/küçük odalara kapasitesinin üstünde şüpheli konulması,

d. Nezaretlerin temiz olmaması,

e. Günde en fazla dört defa tuvalete gitme izni verilmesi,
f. Dışarıdan yiyecek alımına izin verilmemesi,

g. Hakaret, küfür ve kötü muameleye maruz kalma,

h. Savunmanın CMK sisteminden atanan müdafii ile yapılmasının dayatılması,

i. İfade alınmadan 10-12 gün süren gözaltı süresi,

j. Kişisel temizliğe olanak tanınmaması,

k. Karar olmaksızın e- imza soketlerine el konulması

3. Cezaevlerinde yaşanan sorunlar;

a. Koğuşlara kapasitesinin iki- üç katı tutuklu konulması,
b. Kişisel temizlik olanağının bulunmaması,
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c. Telefon görüşmelerinin kısıtlanması,

d. Spor yapma olanağı verilmemesi,

e. Cezaevlerine yapılan yazılı başvurulara cevap verilmemesi,

f. Savunma hazırlığı için gerekli olan mevzuat, kitap, defter ve benzeri kırtasiye
malzemelerine ulaşamama,

g. Müdafiileri ile görüşememe,

h. Revire çıkma taleplerinin karşılanmaması,

i. Açık görüşlerin zaman zaman kaldırılarak keyfi uygulama yapılması.
B) MÜDAFİİ GÖREVİNİ YAPAN AVUKATLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR
1. Adliye giriş ve çıkışlarında çantaların X- ray cihazlarından geçirilmesi,

2. Müvekkili ile cezaevinde görüşememe veya kısıtlı görüşme, (Avukat görüşme oda
sayısının yetersizliği veya mevcut odaların görüşe açılmaması vs nedenlerle)

3. Hafta sonu görüşmenin sınırlı olması,

4. Müdafii yanında cezaevine kağıt- kalem alınmaması,
5. Notlara bakılması ve el konulması,

6. Görüşmenin kayıt altına alınması, dinlenmesi ve gardiyan gözetiminde yapılması

7. Dosyaya ulaşamama,

8. Sorgu bant kayıtlarının hala deşifre edilmemiş olması,

9. Cezaevleri içinde yiyecek-içecek satan yerlerin kapalı olması nedeniyle yaşanan
sıkıntı (çok uzun süre beklemek durumunda kalan avukatlar açısından)

10. Savcıların, avukatların görüşme talebini reddetmesi,

11. Avukatların, sıraya sokulmak suretiyle katiple görüştürülmesi,
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12. Avukatların adliyelerde özel güvenlikçilerle, tutukevlerinde de gardiyanlarla
muhatap bırakılması,

13. Müdafiilerin müvekkillerine ulaştırılmasını istedikleri eşya ve dokümanların teslim
edilmemesi veya çok geç teslim edilmesi

14. Tutuklama kararlarının gerekçesiz olması veya standart gerekçelerle karar
verilmesi
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