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Gözaltına alındığınızda sahip olduğunuz hakları unutmayın 
Bu Bildirimdeki haklar, size İngiltere ve Galler kanunları kapsamında tanınmaktadır ve cezai 

soruşturmalarda bilgi alma hakkı konusunda 2012/13 sayılı AB Direktifi ile uyumludur. 

Polis merkezinde sahip olduğunuz haklar bu sayfada özetlenmektedir 
Sonraki sayfalarda 1 ile 11. paragraflarda daha fazla bilgi mevcuttur. 

Tüm detaylar, polis Uygulama Kuralları C’de verilmektedir. 

1. Polise, polis merkezinde olduğunuz sırada size yardımcı olması için bir avukat istediğinizi 
söyleyebilirsiniz. Bu hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

2. Nerede olduğunuz konusunda haber vermek istediğiniz birisi varsa, polise bildirebilirsiniz. Bu 
hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

3. Polise kurallarına bakmak istediğinizi söyleyebilirsiniz; buna Polis Uygulama Kuralları adı 
verilmektedir. 

4. Polise tıbbi desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirsiniz. Kendinizi hasta hissediyorsanız ya da 
yaralandıysanız bunu polise söyleyebilirsiniz. Tıbbi destek ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

5. Bir suç şüphesiyle ilgili olarak size soru sorulması halinde hiçbir şey söylemek zorunda değilsiniz. 
Ancak polis merkezi sorgusunda daha sonra mahkemede dayanak olacak sunacağınız bir 
husustan bahsetmemeniz halinde, bu durum savunmanıza zarar verebilir. Söylediğiniz her şey delil 
olarak kullanılabilir. 

6. Polis, işlediğinizi düşündüğü suç ve neden tutuklandığınız ya da gözaltında tutulduğunuz 
konusunda sizi bilgilendirmek zorundadır. 

7. Polis, sizin ya da avukatınızın, tutuklanma ve polis merkezinde gözaltında tutulma nedeniniz ile 
ilgili kayıt ve belgeleri görmenize izin vermek zorundadır. 

8. Bir tercümana ihtiyaç duymanız halinde, polis size tercüman sağlamak zorundadır. Ayrıca, belirli 
belgelerin çevrilmesini isteyebilirsiniz. Bu hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadır  

9. İngiltere vatandaşı değilseniz ve büyükelçilik ya da konsoloslukla iletişime geçmek veya onların 
gözaltında olduğunuz konusunda bilgilendirilmesini isterseniz, bunu polise bildirebilirsiniz. Bu 
hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

10. Polis sizi ne kadar süreyle gözaltında tutabileceğini size söylemek zorundadır. 

11. Size bir suçlama yöneltilmesi ve davanızın mahkemeye iletilmesi durumunda, sizin veya 
avukatınızın mahkeme duruşması öncesinde kovuşturma delillerini görme hakkınız bulunmaktadır. 

Bu haklardan herhangi biriyle ilgili şüpheleriniz olursa lütfen polis merkezindeki gözaltı sorumlusuyla 
görüşün 

 

                                    
 

Polisin size nasıl muamele etmesi gerektiği hakkında daha fazla bilgi için lütfen özet sonrasında verilen 
sayfaları inceleyin  
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Lütfen bu bilgileri saklayın ve mümkün olan en kısa süre içerisinde okuyun. Bu belge, polis merkezinde 
olduğunuz süre boyunca karar vermenizde size yardımcı olacaktır. 

1. Bir avukattan yardım istemek 

• Bir avukat, kanunlar konusunda size yardımcı olabilir ve tavsiyede bulunabilir. 

• Bir avukatla görüşmeyi talep etmeniz, herhangi bir yanlış harekette bulunduğunuz 
izlenimi yaratmayacaktır. 

• Polis merkezindeki Gözaltı Sorumlusu, size hukuki destek isteyip istemediğinizi 
sormalıdır. Bu hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

• Polis, polis merkezinde olduğunuz süre içerisinde gündüz veya gece, herhangi bir 
zamanda avukatınızla görüşmenize izin vermelidir. 

• Hukuki destek talep etmeniz halinde, polis genellikle siz avukatla görüşme şansı bulana 
kadar size soru soramayacaktır. Polisin size soru sorduğu sırada odada sizinle birlikte 
bir avukatın bulunmasını talep edebilirsiniz. 

• Polise hukuki destek istemediğinizi söyler ancak sonradan fikrinizi değiştirirseniz, sizin 
bir avukatla iletişime geçmenizde size yardımcı olacak olan polis merkezi gözaltı 
sorumlusuna bunu bildirebilirsiniz. 

• Bir avukatın gelmemesi ya da polis merkezinde sizinle iletişime geçmemesi ya da ilgili 
avukatla tekrar görüşmenizin gerekmesi halinde, polisten avukatla yeniden iletişime 
geçmesini isteyebilirsiniz. 

Ciddiyet düzeyi daha düşük bazı hususlar hakkında ücretsiz hukuki destek: 

• Ciddiyet düzeyi daha düşük bazı hususlarda, ücretsiz hukuki destek, aşağıdakiler gibi 
avukatın polis merkezine gelmesini gerektiren bazı istisnalar haricinde Cezai Savunma 
Hizmetleri (CDS) Doğrudan İletişim Hattındaki vasıflı danışmanların telefon yoluyla 
sunacağı tavsiyeyle sınırlı olacaktır: 
 polisin size bir suç hakkında sorular sormak ya da bir görgü tanığı tanımlama 

prosedürü uygulamak istediğinde: 
 “uygun bir yetişkinin” yardımına ihtiyacınız olduğunda. “Yardıma ihtiyaç duyan 

kişiler” bölümüne bakın. 
 telefonla iletişim kuramayacak durumda olduğunuzda veya 
 polise ciddi görevi suistimal suçlamalarında bulunduğunuzda. 

Ücretsiz desteğin CDS Doğrudan Hattından telefonla alınan destekle sınırlı olmadığı 
durumlarda: 

• Tanıdığınız bir avukatla görülmek isteyebilirsiniz ve yasal destek çalışmalarını bu kişinin 
yapması halinde, ödeme yapmanız gerekmeyecektir. Tanıdığınız bir avukat yoksa ya da 
tanıdığınız avukatla iletişime geçilemezse, nöbetçi avukatla görüşebilirsiniz. Bu hizmet 
ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

• Nöbetçi avukatın polisle bir ilişkisi yoktur. 
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Ücretsiz hukuki destek düzenlemesi için: 

• Polis, Savunma Avukatı Çağrı Merkeziyle (DSCC) iletişime geçecektir. DSCC CDS 
Doğrudan İletişim Hattından, istediğiniz bir avukattan ya da Nöbetçi Avukattan hukuki 
destek alınması için gereken düzenlemeleri yapacaktır. 

• DSCC ve CDS Doğrudan İletişim Hattı, ücretsiz hukuki destek düzenlemeleri 
yapmaktan sorumlu bağımsız hizmetlerdir ve polisle herhangi bir bağlantıları 
bulunmamaktadır. 

Hukuki destek için ödeme yapmak istediğiniz durumlarda: 

• Her durumda, istediğiniz zaman hukuki destek için ödeme yapabilirsiniz. 

• Ücretsiz hukuki destek, CDS Doğrudan İletişim Hattından telefon yoluyla alınacak olan 
destekle sınırlıdır; dilerseniz telefon üzerinden seçtiğiniz avukatla görüşebilirsiniz, ancak 
hukuki destek için bu kişilere ödeme yapılmayacaktır ve sizden ödeme yapmanız 
istenebilir. DSCC sizin adınıza avukatınızla iletişime geçecektir. 

• Seçtiğiniz avukatla telefonda özel olarak konuşma ya da polis merkezine gelerek sizinle 
görüşmelerini isteme hakkına sahipsiniz. 

• Tercih ettiğiniz avukatla iletişime geçilememesi halinde, polis Nöbetçi Avukattan ücretsiz 
hukuki destek alınabilmesi için DSCC ile iletişime geçebilir. 

2. Birinin polis merkezinde olduğunuz konusunda bilgilendirilmesi 

• Polisten, polis merkezinde olduğunuzu bilmesi gereken biriyle iletişime geçmelerini 
isteyebilirsiniz. Bu hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

• Mümkün olan en kısa sürede sizin yerinize biriyle iletişime geçeceklerdir. 

3. Uygulama Kurallarına Bakılması 

• Uygulama Kuralları, polis merkezinde olduğunuz sırada polisin yapabilecekleri ve 
yapamayacaklarına dair size bilgi verecek olan kurallardır. Bu kurallar, bu Bildirimde 
özetlenen hakların detaylarını içerir. 

• Polis, Uygulama Kurallarını okumanıza izin verecektir, ancak polisin kanunları çiğneyip 
çiğnemediğinizi belirlemesi açısından polisi oyalayacak olması durumunda bunu 
yapamazsanız. 

• Uygulama Kurallarını okumak isterseniz, polis merkezindeki Gözaltı Sorumlusunu 
bilgilendirin. 

4. Kötü hissettiğinizde ya da yaralandığınızda tıbbi destek alma 

• Kendinizi hasta hissediyorsanız, ilaç kullanmanız gerekiyorsa ya da yaralandıysanız 
bunu polise söyleyebilirsiniz. Bir doktoru, hemşireyi ya da başka bir sağlık personelini 
arayacaklardır ve bu hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

• Kendi ilaçlarınızı almanıza izin verilebilir, ancak önce polisin ilacı kontrol etmesi 
gerekecektir. Genellikle önceden hemşire kontrolünden geçirilirsiniz ancak ihtiyaç 
duymanız halinde polis doktor çağırabilir. Başka bir doktorun sizi görmesini 
isteyebilirsiniz ancak bu hizmet için para ödemeniz gerekecektir. 

5. Sessiz kalma hakkı 

Suç şüphesiyle ilgili olarak size soru sorulması halinde hiçbir şey söylemek zorunda değilsiniz. 
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Ancak polis merkezi sorgusunda daha sonra mahkemede dayanak olacak sunacağınız bir 
husustan bahsetmemeniz halinde, bu durum savunmanıza zarar verebilir. 

Söylediğiniz her şey delil olarak kullanılabilir. 

6. İşlediğinizden şüphelenilen suçun ne olduğunu ve neden tutuklandığınızı ve gözaltında 

tutulduğunuzu bilme 

• Polis, işlediğinizi düşündüklerin suçun niteliği konusunda sizi bilgilendirmek zorundadır. 
Bu, suçun ne zaman ve nerede işlendiğiyle ilgili bilgileri de içermektedir. 

• Polis, neden suçu sizin işlediğinizi düşündüklerini ve neden sizi tutuklamaya ihtiyaç 
duyduğunu belirtmelidir. 

• Polis merkezinde, polis, gözaltında tutulmanız gerektiğini düşünme nedenlerini size 
bildirmelidir. 

• Size herhangi bir suçla ilgili herhangi bir soru sorulmadan önce, polis, polis 
soruşturmasını etkileyecek zamanlar haricinde, kendinizi savunabilmeniz için size ve 
avukatınıza polisin yaptığınızı düşündüğü eylemle ilgili olarak yeterli bilgi sağlamalıdır. 

• Bu, polisin işlediğinizi düşündüğü tüm diğer suçlar için de geçerlidir. 

7. Tutuklamanız ve gözaltına alınmanızla ilgili kayıt ve belgeleri görme 

• Polis merkezinde gözaltında tutulduğunuzda polis aşağıdakileri yapmalıdır: 

 Gözaltı kaydınıza tutuklanma nedeninizi ve neden böyle bir ihtiyaç doğduğunu ve 
gözaltında tutulmanızın gerektiğini düşünme nedenlerini kaydetmelidir. 

 Sizin ve avukatınızın bu kayıtlara bakmasına izin vermelidir. Polis merkezindeki 
gözaltı sorumlusu, bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

• Bu, polisin işlediğinizi düşündüğü tüm diğer suçlar için de geçerlidir. 

• Polis, tutuklanmanız ve gözaltında tutulmanızın yasalara uygunluğunun etkili bir şekilde 
incelenmesi için sizin ya da avukatınızın belgelere ve materyallere erişmesine izin 
vermelidir.  
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8. Tercüman desteği ve size yardımcı olacak belirli belgelerin çevrilmesi 

• İngilizce dilini konuşmuyor ya da anlamıyorsanız, polis, dilinizi konuşan bir kişinin size 
yardımcı olması için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Bu hizmet ücretsiz olarak 
sunulmaktadır. 

• İşitme engelliyseniz ya da işitme zorluğu yaşıyorsanız, polis, bir İngilizce İşaret Dili 
tercümanının size yardımcı olmasını sağlayacaktır. Bu hizmet ücretsiz olarak 
sunulmaktadır. 

• İngilizce dilini konuşmuyor ya da anlamıyorsanız, polis, sizi neden gözaltına aldığını 
açıklaması için bir tercümandan yardım alacaktır. Bu işlem, sizi gözaltında tutmaya 
yönelik her kararda gerçekleştirilmelidir.  

• Sizi gözaltında tutmaya yönelik her karar ve size herhangi bir suç isnat edilmesi 
sonrasında, polis, aksi yönde özel bir sebep bulunmadığı müddetçe gözaltına alınma 
nedeninizi ve size isnat edilen suçları açıklayan bir kaydı sizin dilinizde size sunmak 
zorundadır. Bu özel sebepler aşağıdakileri içerir: 

 Olan biteni ve bu kayda sahip olmamanın sonuçlarını eksiksiz olarak anladığınıza 
karar vermeniz ve bir avukattan karar vermenize yardımcı olması için yardım 
isteme fırsatınız olması halinde. Ayrıca, yazılı olarak onay vermeniz 
gerekmektedir. 

 Yazılı çeviri yerine bir tercüman aracılığıyla sözlü tercüme ya da özet almanın 
kendinizi savunmanız açısından yeterli olması ve olan biteni eksiksiz olarak 
kavramanız halinde. Gözaltı sorumlusunun da bu duruma izin vermesi 
gerekmektedir. 

• Polis size sorular sorduğunda ve ses kaydı yapmadığında, tercüman soruları ve 
yanıtlarınızı sizin dilinizde kaydedecektir. Kaydın doğruluğunu teyit edecek imzayı 
atmadan önce bunları kontrol edebileceksiniz. 

• Polise bir beyanda bulunmak isterseniz, tercüman, kontrol etmeniz ve doğruluğunu 
imzayla teyit etmeniz için ilgili beyanın sizin dilinizde bir kopyasını hazırlayacaktır. 

• Ayrıca, bu Bildirimin bir çevirisini alma hakkına sahipsiniz. Bir çevirinin mevcut 
olmaması durumunda, size bir tercüman yoluyla bilgi verilmeli ve ilgili çeviri uygunsuz 
bir gecikme olmaksızın size sağlanmalıdır.  

9. Büyükelçiliğiniz veya konsolosluğunuzla irtibata geçme 

İngiliz değilseniz, polise Yüksek Komisyonunuz, Büyükelçiliğiniz veya Konsolosluğunuzla 
görüşerek nerede olduğunuzu ve polis merkezinde tutulma nedeninizi iletmek istediğinizi 
söyleyebilirsiniz. Ayrıca, bu temsilciler sizi özel olarak ziyaret edebilir ve bir avukatla 
görüşmenizi sağlayabilir. 
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10. Gözaltında tutulma süreniz 

• Normalde, herhangi bir suç isnat edilmeden 24 saate kadar gözaltında tutulabilirsiniz. 
Bu süreç ancak bir suç için bir hakim ve jüri huzurunda bir kraliyet mahkemesinde 
duruşma yapılabilecek olduğunda ve Polis Müfettişi veya mahkemenin izin vermesi 
halinde daha uzun sürebilir. 36 saat sonra, yalnızca bir mahkeme polisin suç isnat 
edilmeden sizi bir defa daha gözaltına almasına izin verebilir. 

• Ara sıra bir kıdemli polis memuru durumunuza bakarak polis merkezinde tutulmaya 
devam etmeniz gerekip gerekmediğini incelemelidir. Bu işleme gözden geçirme, işlemi 
gerçekleştiren kişiye de gözden geçirme sorumlusu adı verilir. Gözaltı için uygun 
durumda olduğunuz durumlar haricinde, bu kararla ilgili olarak yazılı olarak ya da 
gözden geçirme sorumlusuna yüz yüze veya görüntülü bağlantı yoluyla söz söyleme 
hakkınız olacaktır. Ayrıca, avukatınızda bu hususla ilgili olarak adınıza konuşma 
hakkına sahiptir. 

• Gözden geçirme sorumlusunun sizi serbest bırakmaması halinde, bu durumun 
nedeninin ve gözaltı kaydınızda kayıtlı nedenin size bildirilmesi gerekmektedir. 

• Gözaltında tutulmanız gerekli değilse, serbest bırakılmalısınız. Polisin size suç 
soruşturmasına devam etmek istediklerini bildirmesi halinde ya kefaletle ya da kefaletsiz 
olarak serbest bırakılacaksınız. Kefaletle serbest bırakılmanız halinde, size kefaletinizle 
ilgili herhangi bir durumda polis merkezine dönmeniz gerektiğini ifade eden bir bildirim 
verilecektir. 

• Polis gözaltına tutulma sürenizin uzatılması için mahkemeye başvurmak istediğinde: 

 Mahkemedeki kişileri görebileceğiniz, duyabileceğiniz ve mahkemedekilerin sizi 
görebileceği ve duyabileceği bir görüntülü bağlantı kurulumu yapılan durumlar 
haricinde mahkemeye getirilmeniz gerekecektir. 

 Gözaltı sorumlusunun uygun olduğunu düşündüğü, bir avukatın sistemin kullanımı 
hakkında sizi bilgilendirdiği ve onay verdiğiniz durumlar haricinde bir görüntülü 
bağlantı kurulumu yapılamaz.  

 Mahkemeye deliller ve polisin sizi gözaltında tutmak istemesinin nedeni hakkında 
verilen bilgilerin bir kopyasının size de verilmesi gerekmektedir. 

 Mahkeme duruşması için yanınızda bir avukat bulundurma hakkına sahipsiniz. 

 Polis, yalnızca mahkeme gerekliliğine inandığında ve durumunuzun vakit 
geçirmeden, dikkatlice soruşturulması şartıyla sizi gözaltında tutabilecektir. 

• Polisin sizi mahkemeye göndermek için yeterli miktarda delile sahip olması halinde, 
polis merkezinde ya da posta yoluyla duruşma için mahkemeye gitmeniz için suç isnadı 
konusunda bilgilendirilebilirsiniz. 

11. Mahkemeye yönlendirilmeniz halinde delillere erişme 

• Size bir suç isnat edilmesi halinde, size ya da avukatınıza size karşı sunulan deliller ile 
savunmanızda size yardımcı olabilecek delilleri görme olanağı tanınmalıdır. Bu, 
duruşmanız başlamadan önce yapılmalıdır. Polis ve Kraliyet Başsavcılığı bu durumla 
ilgili düzenlemeleri yapmalı ve size ilgili materyaller ve belgelere erişme olanağı 
tanımalıdır. 
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Polis merkezinde bulunduğunuz süre içinde bilmeniz gereken diğer hususlar 

Size nasıl muamele edileceği ve bakılacağı ile ilgili hususlar 

Bu notlarda, polis merkezinde bulunduğunuz süre içinde neler bekleyebileceğiniz anlatılmaktadır. 
Daha fazla bilgi edinmek için Uygulama Kurallarını görmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu kurallar, bu 
hususlardan her biri hakkında daha fazla bilgiye nereden erişebileceğinize dair bir liste içermektedir. 
Herhangi bir sorunuz olursa, polis merkezindeki gözaltı sorumlusuna danışın. 

Yardıma ihtiyaç duyan kişiler 

• 18 yaşının altındaysanız ya da hassas bir durumdaysanız (öğrenim zorluğunuz ya da ruh sağlığı 
ile ilgili sorunlarınız varsa), polisin belirli işlemleri gerçekleştirdiği sırada yanınızda birini 
bulundurma hakkına sahipsiniz. Bu kişiye “uygun yetişkin” adı verilir ve bu kişiye bu Bildirimin bir 
kopyası verilecektir. 

• Uygun yetişkininiz olan biteni anlamanız ve çıkarlarınızı korumak için size yardımcı olacaktır. 
Polisin size haklarınızı bildirdiği ve polis merkezinde bulunma nedeninizi size açıkladığı esnada 
bu kişinin yanınızda bulunması gerekmektedir. Bu kişi, polisin polis uyarısını size okuduğu 
esnada da yanınızda olmalıdır. 

• Uygun yetişkininiz, ayrıca, adınıza avukat talebinde bulunabilir. 

• Dilediğiniz takdirde, avukatınızla, uygun yetişkin odada değilken de görüşebilirsiniz. 

• Ayrıca, polis merkezinde olduğunuz süreçte polisin aşağıda listelenen işlemlerden birini yapması 
gerekebilir. Özel nedenlerin bulunduğu durumlar haricinde, polisin aşağıdaki işlemlerden 
herhangi birini gerçekleştirmesi halinde uygun yetişkininiz tüm işlem boyunca sizinle birlikte 
olmalıdır: 

 Sizi sorguya almaları ya da yazılı bir beyanı ya da polis notlarını imzalamanızı istemeleri. 

 Sizi aramak için dış giysilerinizden daha fazlasını çıkarmaları. 

 Parmak izinizi almaları, fotoğrafınızı çekmeleri veya DNA örneğinizi ya da başka bir 
örneğinizi almaları. 

 Bir tanık tanımlama prosedürüyle ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirmeleri. 

• Gözaltı sürenizin uzatılması gerekip gerekmediği konusunda durumunuzun incelenmesi 
gerektiğinde, uygun yetişkininize yüz yüze veya telefonla size yardımcı olma olanağı tanınmalıdır. 

• Uygun yetişkininizin müsait olması durumunda, bu kişinin polisin size bir suç isnat ettiği sırada 
yanınızda bulunması gerekmektedir. 

Polis merkezinde geçirdiğiniz süre hakkında ayrıntıları alma 

• Polis merkezinde olduğunuz süre içinde başınıza gelen her şey kaydedilir. Buna Gözaltı Kaydı 
adı verilir. 

• Polis merkezinden ayrıldığınızda, siz, avukatınız veya uygun yetişkininiz Gözaltı Kaydının bir 
kopyasını isteyebilir. Polis, Gözaltı Kaydınızın bir kopyasını size mümkün olan en kısa sürede 
temin etmelidir. 

• Polis merkezinden ayrıldıktan sonraki 12 aylık süre boyunca polisten Gözaltı Kaydınızın bir 
kopyasını isteyebilirsiniz. 
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İrtibatta kalma 

• Genellikle, size bir avukatla konuşma ve bir kişiye tutuklandığınıza dair bilgi vermeye ek olarak 
bir telefon görüşmesi yapma olanağı sunulacaktır. 

• Telefon görüşmesi yapmak istiyorsanız, bu durumu polise bildirebilirsiniz. 

• Ayrıca, kalem ve kağıt da isteyebilirsiniz. 

• Ziyaretçileriniz olabilir ancak gözaltı sorumlusu ziyaretçilere izin vermeyi reddedebilir. 

Hücreniz 

• Bir hücrede tek başınıza tutulabilirsiniz. 

• Bu hücre, temiz, ılık ve aydınlık olmalıdır. 

• Yatağınız temiz ve düzenli olmalıdır. 

• Tuvalet ve lavabo kullanmanıza izin verilmelidir. 

 

Personal needs – health, hygiene and welfare  

• Kişisel İhtiyaçlar- sağlık, hijyen ve refah 

• Gözaltında tutulurken sizi etkiyebilecek ya da kaygılandırabilecek sağlığınıza, hijyeninize ve 
refahınıza ilişkin kişisel ihtiyaçlarınız hakkında nezarethane personelinin bir ferdi ile özel olarak 
konuşmayı isteyip istemediğiniz size sorulmalıdır.    

• İhtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli olduğu düşünülen ürünlerin temin edilmesini polis 
ayarlayacaktır. Eğer arzu ederseniz, konuşacağınız kişinin cinsiyeti sizinle aynı  olabilir.  

• Eğer 18 yaş ya da üzerinde bir kadınsanız, gözaltında tutulduğunuz sırada herhangi bir adet 
dönemi ürününe ihtiyacınızın olup olmadığı ya da ihtiyaç olasılığınızın olup olmadığı size 
sorulmalıdır ve şunlar size söylenmelidir:  

~ürünler ücretsiz olarak tedarik edilecektir; 

~ikame ürünler mevcuttur; ve 

~eğer nezarethane memuru kabul ederse, masrafları kendileri tarafından karşılanmak üzere 
ürünler aileniz ya da arkadaşlarınız tarafından tedarik edilebilir.  

• Eğer 18 yaşın altında bir kız iseniz,  polis karakolundaki bir kadının size bakması ve kişisel 
ihtiyaçlarınız ve adet dönemi ürünleri hakkında size soru sorması için mevcut bulunuyor olmasını 
nezarethane memuru temin edecektir. 

 

 

Giysiler 

Üzerinizdeki giysilerin sizden alınması halinde, polisin size alternatif bir giysi vermesi gerekmektedir. 
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Yiyecek ve içecek 

Size günde 3 öğün yemek ve içecek sağlanmalıdır. Öğünler arasında da içecek tüketebilirsiniz. 

Egzersiz 

Mümkün olması halinde, her gün temiz hava almak için dışarı çıkmanıza izin verilmelidir. 

Polis sizi sorguya çektiğinde 

• Sorgu odası, temiz, ılık ve aydınlık olmalıdır. 

• Ayakta durmanız şart koşulmamalıdır. 

• Polis Memurları, adlarını ve rütbelerini size bildirmek zorundadır. 

• Normal öğün saatlerinde yemek molası ve iki saatlik sorgu sonrasında içecek molası verme 
olanağı sunulmalıdır. 

• Gözaltında olduğunuz herhangi bir 24 saatlik süre içerisinde en az 8 saat dinlenmenize izin 
verilmelidir. 

Dini İnançlar ile İlgili İhtiyaçlar 

Merkezde bulunduğunuz süre boyunca dini ibadetlerinizi yerine getirmek için herhangi bir desteğe 
ihtiyaç duyarsanız, bunu polise bildirebilirsiniz. Merkez size dini kitapları ve gerekli olan diğer nesneleri 
sağlayabilir. 



 

10 

Normalden farklı kuralların uygulanacağı zamanlar 

Bir avukattan yardım istemek 

Polisin sizi bir avukatla görüştürmeden önce acil olarak soru sormasının gerekebileceği bazı özel 
zamanlar olabilir. Bu özel zamanlarla ilgili bilgiler, Uygulama Kurallarında belirtilmektedir. Bunlar, 
polis merkezinde bulunduğunuz sırada polisin yapabilecekleri ve yapamayacakları hakkında bilgi 
vermektedir. Ayrıntıları incelemek için Uygulama Kuralları, Bölüm C, madde 6.6’ya bakabilirsiniz. 

Polisin seçtiğiniz avukatla görüşmenize izin vermeyebileceği özel bir zaman olabilir. Bunun 
olması halinde, başka bir avukat seçmenize izin verilmesi gerekmektedir. Ayrıntıları incelemek 
için Uygulama Kuralları, Bölüm C, Ek B’ye bakabilirsiniz. 

Birinin polis merkezinde olduğunuz konusunda bilgilendirilmesi 

Bazı özel durumlarda, polis hiç kimseyle iletişime geçmenize izin vermeyebilir. Bu özel 
zamanlarla ilgili bilgiler, Uygulama Kurallarında belirtilmektedir. Ayrıntıları incelemek için 
Uygulama Kuralları, Bölüm C, Ek B’ye bakabilirsiniz. 

Alkollü veya uyuşturucu etkisinde araç kullanma ile ilgili suçlar 

Alkollü veya uyuşturucu etkisinde araç kullanılmasıyla bağlantılı bir suç nedeniyle tutuklanmanız 
durumunda bir avukatla konuşma hakkınız bulunmaktadır. Bu hak, henüz bir avukatla görüşmüş 
olmasanız dahi polise nefes, kan veya idrar örneği vermeyi reddedebileceğiniz anlamına gelmez. 
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Ruh Sağlığı Yasası 1983 kapsamında göz altına alınma 

Polis, ayrıca 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve davranışlarınızın kendiniz veya başkaları 
açısından ciddi yaralanma veya ölüm riski yaratması halinde, makul olarak başka bir yerde 
gözaltında tutulmanızın beklenemeyeceği durumlarda Ruh Sağlığı Kanunu kapsamında 
değerlendirme için gözaltında tutulabilirsiniz. Ruh Sağlığı Kanunu kapsamında gözaltına 
alınmanız halinde, bu durum bir suç nedeniyle tutuklandığınız anlamına gelmez. 

Bu, polisin bir doktorun ve değerlendirmeyi gerçekleştirmek için uygun vasıflara sahip bir Onaylı 
Ruh Sağlığı Uzmanının sizi muayene etmesi için gerekli düzenlemeleri yapması gerektiği 
anlamına gelmektedir. Merkeze vardığınız ya da gözaltına alındığınız zamandan sonraki 24 saat 
içerisinde değerlendirmeden geçirilmeniz gerekmektedir ancak polis bu işlemi mümkün olan en 
kısa süre içerisinde gerçekleştirmek için gereken düzenlemeleri yapacaktır. Bir doktorun gerekli 
olduğunu düşünmesi ve çok kıdemli bir polis memurunun onaylaması halinde, polis merkezinde, 
değerlendirme için 24 saatlik değerlendirme süresi, 12 saat kadar daha uzatılabilir. Bu süre 
içerisinde, polis, değerlendirmenin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere sizi daha uygun bir 
konuma aktarabilir. 

Değerlendirmeyi beklediğiniz süre içinde, polis bir Onaylı Sağlık Hizmetleri Uzmanı tarafından 
muayene edilmeniz için gereken düzenlemeleri yapabilir. Değerlendirmeyi kendileri 
gerçekleştiremezler, ancak mevcut diğer sağlık sorunlarınız ile ilgili olarak size yardımcı olabilir 
ve değerlendirmenin anlamını açıklama konusunda size destek sunabilir. 

Bağımsız Gözaltı Ziyaretçileri 

Bazı toplum üyelerine, polis merkezini bildirimde bulunmaksızın ziyaret etme izni tanınmaktadır. 
Bu kişilere bağımsız gözaltı ziyaretçileri adı verilir ve bu bireyler, gözaltında tutulan kişilere uygun 
şekilde muamele edildiğinden ve bu kişilerin haklarını kullanabildiğinden emin olmak üzere 
gönüllü olarak çalışır. 

Size bir bağımsız gözaltı ziyaretçisiyle görüşme ya da böyle bir ziyaretçinin sizi ziyaret etmesini 
isteme hakkı tanınmamaktadır ancak bir ziyaretçi sizinle görüşmeyi talep edebilir. Bir bağımsız 
gözaltı ziyaretçisinin gözaltında tutulduğunuz süre içerisinde sizi ziyaret etmesi halinde, bu 
kişilerin durumunuzu kontrol etmek ve haklarınızın korunduğundan emin olmak üzere polisten 
bağımsız olarak çalıştığını bilmenizi isteriz. Ancak istemezseniz, bu kişilerle konuşmayabilirsiniz. 

Şikayette bulunmanın yolları 

Size edilen muamele ile ilgili olarak bir şikayette bulunmak isterseniz, müfettiş konumunda ya da 
daha yüksek rütbeli bir polis memuruyla görüşme talebinde bulunabilirsiniz. Serbest bırakıldıktan 
sonra, herhangi bir polis merkezine, Polis Davranışları için Bağımsız Ofise (IOPC) ya da bir 
avukat veya Milletvekiliniz aracılığıyla şikayette bulunabilirsiniz. 


