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Ebeveynleri Bilgilendirme 

Kızımız/Oğlumuz gözaltı hapsinde 

Gözaltı hapsinin amacı nedir? 

Gözaltı hapsine alınmanın amacı Çocuk Savcılığı‘na soruşturmanın ilk aşamasında 
sanıkların kendi aralarında konuşup uzlaşmalarını engellemek veya sanığın kaçma 
ihtimali varsa bunu önlemek ve kanıt toplanmasını sağlamaktır. Gözaltı hapsinin dü-
zenlenmesi bir cezadan yada kabahatin işlendiğine dair şüpheden kaynaklanmaktadır. 
Buna ilaveten gözaltı için gerekli olan dört nedenden birisinin geçerli olması yeterlidir: 

 Kaçma tehlikesi 

 Delillerin yokedilmesi tehlikesi 

 Tekrarlama tehlikesi 

 Gerçeklestirme (planlananın) tehlikesi 

Kızımızla/oğlumuzla nasıl görüşebiliriz? 

Mektup yoluyla iletişim herzaman mümkündür. Mektup Çocuk Savcılığı‘na gönderilme-
lidir. Çocuk Savcılığı mektubun içeriğini inceleyip cezaevine gönderir. Mektupta davay-
la ilgili hiçbir bilgi veya ibare yer almamalıdır. Aksi takdirde davaya bakan Çocuk 
Savcısı mektubu sanığa vermemekle yetkilidir.  Cezaevi ziyaretleri için davaya bakan 
Çocuk Savcılığı‘na yazılı izin başvurusunda bulunulmalıdır ve cezaeviyle ziyaret için 
randevu yapılmalıdır. 

Gözaltı hapsinin süresi ne kadardır? 

Gözaltı hapsinin süresi farklı etkenlerle birlikte davanın karmaşıklığı ve sanık sayısına 
bağlıdır vs.  

Polisin araştırmaları ve Çocuk Savcılığı‘nın davayla ilgili soruşturmaları, ki konuya göre 
değişir, farklı uzunlukta zamana ihtiyaç kılabilir. Gözaltı hapsi yedi günden uzun sürer-
se Çocuk Savcılığı Cebri İcra Mahkemesi‘ne gözaltı hapsinin uzatılması talebinde bu-
lunabilir. Cebri İcra Mahkemesi gözaltı hapsi süresini birçok kez uzatabilir, ama her 
seferinde sadece bir ay süreyle. Tecrübelere göre gözaltı hapsi süresi çocuklar-
da/gençlerde – yetişkinlerde farklıdır- nadiren iki üç haftadan uzun sürer. 

Gözaltı hapsini kabul etmezsek ne gibi seçeneklerimiz var? 

Gözaltı hapsi yönergesine kararın alınması veya açıklanmasından itibaren 10 gün içe-
risinde sebeplerini içeren bir yazıyla Zürih Cebir İcra Mahkemesi‘ne itiraz başvurusun-
da bulunulabilir. 
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Suçlanan şahıs veya avukatı tutuksuz yargılanma için her zaman başvuruda bulunabi-
lir. Dilekçe davaya bakan Çocuk Savcılığı‘na verilmeli veya sözlü olarak zapta geçirtilip 
ayrıca kısaca gerekçelendirilmelidir.  

Kızımız/oğlumuz serbest bırakılırsa ne olur? 

Soruşturmanın amacı ceza gerektirecek herhangi bir suçun işlenip işlenmediğini 
açıklığa kavuşturmaktır. Genellikle dava çocuğun/gencin serbest bırakılmasından son-
rada devam eder. Bu sebeple Çocuk Savcılığı‘nın tekrar ifade alma ve görüşme isteği 
hesaba katılmalıdır. Eğer bir suç işlenmişse Çocuk Savcılığı tekil durumlarda buna uy-
gun ceza verir. Soruşturma esnasında genç kızımız veya oğlumuzun özel eğitime veya 
terapiye ihtiyacı olduğu ortaya çıkarsa cezaya ilaveten koruma önlemi kararı alınır. 


