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Bir suç ile ilgili olarak şüpheli 
durumundasın

12 ila 18 yaşları arasındasın ve yasaların izin vermediği bir şey 
yaptın. Örneğin, vandalizm, hırsızlık veya kötü muamele. 
Polis (veya başka bir soruşturma servisi) seni göz altına aldı 
(tutukladı), karakola götürdü ve soruşturma yapıyor. Ya da 
polis seni sorguya çekmek istediği için karakola gelmeni 
istendi. Sorguya çekilmek, polisin seninle konuşmak ve sana 
soru sormak istediği anlamına gelir. Haklarının ne olduğunu 
bilmen önemlidir. Bu nedenle bu metni dikkatlice oku. 
Sonrasında hâlâ soruların olduğunda, bunları avukatına veya 
polise ilet. 

Göz altında alınmış olmayıp polis tarafından sorguya 
çekilmek üzere karakola gelmen istendiğinde, ‘Ne zaman 
avukata ihtiyacın var?’ kısmından devamını oku.

Göz altına alındın ve karakola götürüldün

Hakların nelerdir?
•  Polis, senin neden şüpheli durumunda olduğunu sana 

söylemelidir.
• Polis senin için bir avukat ayarlayacaktır.
• Halihazırda bir avukatın varsa, bunu polise bildirebilirsin.
•  Polis, bilgilerini (adın, adresin, doğum tarihin vb.) 

Adli Yardım Kurumuna (Raad voor Rechtsbijstand) iletecektir. 
Kurum bu durumda o avukatı senin için çağıracaktır.

• Avukat sadece senin için çalışır ve polisten değildir. 

Ebeveynler, vasiler veya bakıcılar için bilgiler

Çocuğunuz bir suçtan dolayı şüpheli durumundadır. 
Bu bilgilendirme sayfası, polis soruşturması esnasında 
çocuğunuzun sahip olduğu hakları belirtir. 
Polis, çocuğunuzun göz altına alındığını ve karakolda 
kaldığını veya çocuğunuzun sorguya çekilmek üzere 
davet edildiğini size bildirmelidir. Buna ek olarak polis, 
sizi soruşturmanın daha sonraki gidişatı hakkında 
bilgilendirmelidir. Çocuğunuzu telefonla aramak ve 
ziyaret etmek için polise danışın.

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi için www.juridischloket.nl adresine bakın 
veya 0900 – 8020 numaralı telefonu arayın (dakikası  
€ 0,10). Pazartesiden cuma güne kadar 09:00-17:00 
saatleri arasında.

Şüpheli olarak göz altına alındın ve karakola götürüldün veya sorguya 
çekilmek üzere davet edildin.

Turks

http://www.juridischloket.nl
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•  Poliste bir tür yönetici olan bir savcı yardımcısı ile bir 
görüşmen olacak. Bu görüşme telefon veya görüntülü 
görüşme ile de yapılabilir ve biz buna huzura çıkmak 
deriz. Savcı yardımcısı sana haklarının ne olduğunu 
söyleyecektir ve sana sorular sorabilecektir. Soruları 
cevaplamak zorunda değilsin. Bunu izin verilir. Sessiz 
kalma hakkına sahipsin. Buna sessiz kalma hakkı denir. 
Savcı yardımcısı ayrıca sana gidişatın devamının nasıl 
olacağını anlatıp şu an için karakolda kalıp kalmayacağına 
karar verecektir.

•  Bir doktor veya doktor için çalışan biri, bir sorgulama veya 
başka bir polis soruşturmasından geçecek kadar sağlıklı 
olup olmadığını değerlendirebilir. Bunun için bir neden 
olduğunda polis, avukatın, anne baban (vasi veya 
bakıcılar) ya da sen bu doktoru talep edebilirsin. 
Doktor, polisin sorgulamayı veya başka bir polis 
soruşturmasını bir süre beklemesi gerektiğini belirtebilir. 
Doktor muayenesi ücretsizdir.

•  Hollandaca konuşmuyor veya anlamıyorsan veya iyi 
anlamıyorsan, bir çevirmenin (tercümanın) yardımından 
faydalanma hakkın vardır. Tercüman ücretsizdir. 
Dava belgelerini (polisin davan hakkında yazdıklarını) 
okuma hakkına sahipsin. Avukatın dava belgelerini 
savcılıktan senin için talep edebilir. 

•  Hollandacayı anlamıyorsan veya iyi anlamıyorsan, 
bunları anlayabilmen için dosyanın önemli kısımlarını 
kendi dilinde okuma hakkına sahipsin.

Başka neler olacak?
•  Polis, ebeveynlerine (vasi veya bakıcılar) karakolda olduğunu 

ve şu an için orada kalman gerektiğini söylemelidir. 
Ebeveynlerin (vasi veya bakıcı) yok mu veya onlara 
ulaşılamıyor mu? O halde polis sana hangi yetişkini 
arayabileceklerini sorar. Böyle bir yetişkin olmadığı takdirde 
polis, Çocuk Esirgeme Kurumu ile iletişime geçecektir.

•  Çocuk Esirgeme Kurumu, hangi cezanın ve/veya yardımın 
sana uygun olduğunu araştıran kuruluştur. Kurum 
durumuna, yaptıklarına ve yaptıklarının ne kadar kötü 
olduğunu değerlendirir.

•  Ebeveynlerin (vasi veya bakıcılar) seni karakolda telefonla 
arayabilir ve ziyaret edebilir.

•  Hollanda’da yaşamıyor musun? O halde polisten kendi 
ülkenin büyükelçiliğine başvurmasını isteyebilirsin.

Karakolda kalmak
•  Hakaret gibi küçük bir suçla ilgili olarak şüpheli 

durumunda olduğunda, polis seni en fazla altı saat 
boyunca karakolda tutabilir. Gece saatleri (00:00 ile 09:00 
saatleri arasında) bu saatlerin hesaplanmasında sayılmaz. 
En fazla altı saat sonra, polis seni serbest bırakmalıdır.

•  Vandalizm, hırsızlık veya saldırı gibi ciddi bir suçla ilgili 
olarak şüpheli durumdaysan, polis seni en fazla dokuz 
saat boyunca karakolda tutabilir. Burada da gece saatleri 
(00:00 ile 09:00 saatleri arasında) sayılmaz. Dokuz saat 
dolduğunda, daha uzun süre kalman gerektiğine karar 
verilebilir. Durum böyle olduğunda polis, seni en fazla üç 
gün daha karakolda tutabilir. Bazen bu durum, üç güne 
kadar tekrar uzatılabilir. En kötü durumda, altı gün 
boyunca karakolda kalman gerekir. Biz bu durumu 
nezaret olarak adlandırıyoruz.

•  Akşam saatinde tutuklanmış olduğunda, polis sorguyu 
erteleyebilir. Polis daha sonra ertesi gün için karakolda 
sizinle ve ebeveynlerinle (veya vasinle veya bakıcılarınla) 
randevu oluşturur. Bu durumda eve gidebilirsin ancak, 
ertesi gün geri gelmelisin.

•  Nezaretteyken bazen başka bir yerde, örneğin evde 
uyuyabilirsin. Ancak, gündüz karakoldasın. Bu hususa 
polis ve savcı karar verir. 

•  Savcı, nezaretten sonra daha da uzun süre gözaltında 
kalman gerektiği kanaatinde olduğunda bu konuya hâkim 
karar verecektir. Bu durumda, genelde bir gençlik 
kurumuna götürülürsün ve artık karakolda kalmazsın.

•  Avukatına, tutuklanmana veya daha uzun süre kalman 
gerektiğine dair karara katılmadığın takdirde ne 
yapabileceğini sor.

•  Karakolda kalman artık gerekli olmadığında, serbest 
bırakılmalısın.

Ne zaman bir avukata ihtiyacın olur?
•  Polis tarafından sorguya çekildiğinde polis, sana bir 

avukat tayin edilmesini sağlayacaktır. Bir avukat senin için 
oradadır ve sadece seninle görüşülmüş olduğu takdirde 
bir şeyler yapar. Avukatın gizlilik yükümlülüğü de vardır. 
Avukata anlattığın her şey, seninle onun arasında kalır. 
Sen onaylamadıkça bir avukat hiçbir hususu başkalarına 
anlatamaz. 

•  Göz altına alındın, kendin bir avukat tanıyor ve bu 
avukatın gelmesini istiyor musun? O halde bu hususu 
polise söyle. Bu durumda onlar senin için onunla iletişime 
geçeceklerdir. 

•  Sorguya çekilmek için davet edildiğinde de bir avukatın 
olması sağlanacaktır. Polisin eve göndermiş olduğu çağrı 
yazısında, halihazırda bir avukat tanıdığında ne yapman 
gerektiği belirtiliyor.

•  Bir avukat genelde ücretsizdir. Polis sana hangi 
durumlarda ücretsiz olmadığını söyleyecektir.

Sorgulama: polisle yapılan görüşme
•  Polis seninle görüşme yapacak ve sana sorular 

sorabilecektir. 
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Sorgulamadan önce

•  Göz altında alınmış olduğunda, sana tavsiyede bulunmak 
için mümkün olan en kısa sürede bir avukat gelecektir. 
Polis seni ancak bir avukatla yapmış olduğun görüşme 
sonrasında sorgulayabilir. Avukatın karakola gelmesi biraz 
zaman alır. Bu yaklaşık iki saat sürebilir.

•  Göz altına alındığında, olup bitenler ve neler 
bekleyebileceğin hakkında önce avukatınla görüşürsün. 
Avukatla yaklaşık yarım saat kadar görüşürsün. Daha 
fazla zamana ihtiyaç duyulduğunda bu zaman tanınır.

•  Avukatınla yapmış olduğu görüşme, polis tarafından 
dinlenmemektedir.

•  Buna ihtiyacın olduğunda, bu konuşma esnasında bir 
tercüman yardımından faydalanabilirsin. Görüşme 
sonrasında bir tercüman, polise bu konuda bir şey 
söyleyememektedir.

•  Polis tarafından sorguya çekilmek üzere davet edildiysen, 
karakola gitmeden önce halihazırda bir avukatla 
görüşmüş olursun. Avukat, sorgulamanın ne zaman 
başladığını bilir ve zamanında hazır bulunmasını sağlar. 

•  Avukat sana bir sorgulamanın nasıl gittiğini söyler ve 
polise en iyi ne yapabileceğini veya ne söyleyebileceğini 
seninle görüşür. Avukat ayrıca ailenle, patronunla veya 
stajyerlik yerinle iletişime geçerek senin karakolda 
olduğunu söyleyebilir. Avukat bunu sadece sen 
istediğinde yapar.

Sorgulama esnasında

• Polisle görüşme başlar. Onlar sana sorular sorabilirler.
•  Polisin sorularını cevaplamak zorunda değilsin (buna izin 

verilir). Sessiz kalma hakkına sahipsin. 
•  Polisi anlamıyorsan, bunu söylemekten çekinme. 

Bu durumda polis bu hususu sana başka bir şekilde iyice 
açıklamak zorundadır.

•  Buna ihtiyacın olduğunda, sorgulama esnasında bir 
tercümanın yardımından faydalanabilirsin.

Sorgulama esnasında avukat
Sorgulama odasında yanında bir avukat vardır ve o:
• sorgulamaya katılabilmektedir;
•  duruşmanın başında ve sonunda açıklamalarda 

bulunabilmektedir;
• polise sorular sorabilmektedir;
• sana söylenenleri anlayıp anlamadığını sorabilmektedir;
• bir şey söylemek zorunda olmadığını sağlayabilmektedir;
• polisten korkmamanı sağlayabilmektedir;

•  bir müddet ara verilmesini isteyebilmektedir. 
Böylece avukat sadece seninle baş başa konuşabilecektir. 
Ayrıca avukatınla baş başa görüşmeyi sen de isteyebilirsin. 
Bunu çok sıkça istediğinde , polis ‘hayır’ diyebilir.

Sorgulamanın görüntüsünün alınması veya kaydedilmesi
•  Polis bazen bir kamera ve / veya mikrofonla bir 

sorgulamayı kaydetmek zorundadır. Örneğin, bir kişinin 
ağır şekilde yaralandığı ciddi cezai suçlar söz konusu 
olduğunda. Bunun için kurallar vardır. Polis görüntü veya 
ses kaydı yaptığında, polis sorgulamanın başında sana 
bunu söylemelidir.

Sorgulamada hazır bulunan sırdaş
•  Polis seni sorgulayacağında, bu sorgulamaya güvendiğin 

bir kişi de katılabilir (bir sırdaş). Örneğin, baban veya 
annen veya başka bir yetişkin. Bunu istiyorsan, bu hususu 
avukatına ve polise söyle. Sorgulama esnasında bir 
sırdaşın katılmasının talep edilmesi zorunlu değildir.

•  Sırdaş sadece dinleyebilmektedir. Gelip yanında oturabilir 
ancak, kendisi hiçbir şey söylememektedir. Sırdaş, 18 yaş 
üzerinde olmalıdır ve şüpheli durumda olmanıza neden 
olan suçla hiçbir ilgisi olmamalıdır.

•  Bazen polis, sorguda bir sırdaşın bulunmasını 
reddedebilir. Polis öncelikle savcıya bunu kabul edip 
etmediğini sormalıdır.

Rapor
•  Sorgulamanın bir raporu çıkarılır. Buna bir tutanak deriz. 

Tutanak, sorgulama esnasında polise söylediklerini belirten 
önemli bir rapordur. Olup bitenler hakkında senin hikâyen.

•  Savcısı ve sonrasında bazen bir hâkim anlatmış 
olduklarını okur. Bu nedenle, yazılanları dikkatlice 
okuman önemlidir. İyi okuyamıyorsan, polisten sana 
okumalarını iste.

•  Sence yazılmış olanlar doğru mu? O halde polis senden 
altına adını yazmanı ve imzanı atmanı ister. Sence 
yazılmış olanlar doğru değil mi? O halde polisten bunu 
değiştirmelerini talep et. Polisin senin sözlerini doğru 
yazıp yazmadığını avukat da kontrol edebilir ve bu 
konuda sana yardımcı olabilir.
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Sorgulama sonrasında
•  Sorgulama bittiğinde ve artık karakolda kalmak zorunda 

kalmadığında, eve gidebilirsin. Bazen bir süre beklemen 
gerekir, çünkü polis sana birkaç soru daha sormak 
isteyebilir. Kalmak zorunda kaldığında, polis sana daha 
sonra ne olacağını söyleyecektir. Bazen bir sorgulama 
daha yapılır. 

•  Kalmak zorunda kaldığında, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 
bir çalışanı tarafından da ziyaret edileceksin. O senin 
durumunun nasıl olduğunu ve yardıma ihtiyacın olup 
olmadığını değerlendirecektir. Kurum seni ve durumunu 
araştırır ve hangi cezanın (veya yardımın) senin için en 
uygun olduğu konusunda savcıya veya hâkime 
tavsiyelerde bulunur. 

•  Savcı serbest bırakılıp bırakılmayacağına veya daha uzun 
süre kalmanın gerekip gerekmediğine karar verir. 
Bu, muhtemelen üç gün daha uzatılarak (nezaret) 
üç günden uzun olduğunda, bu konuda kararı çocuk 
mahkemesi hâkimi verecektir. Bu husus, senin karakolda 
kalıyor olma durumundan ayrı tutulur.

•  Savcının kararını en kısa sürede polisten duyacaksın. 
Bazen bunu hemen duymazsın ve biraz zaman alabilir.

•  Göz altında alındıysan ve eve gitmene izin verildiğinde, 
polis gelip seni almak için ebeveynini (veya vasini veya 
bakıcını) arayacaktır.
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