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HERGO  
(Düzeltme Görüşmesi) 
 
Bir suçun mağduru oldunuz. Bunu siz istemediniz, ancak sizin başınıza geldi, ama 
hayatınızı etkiledi. Kayıp, acı, korku, öfke, sarsılan güven, hasar… Şimdilik 
yapabileceğiniz tek şey bir şikâyette bulunmak ve muhtemelen soruşturmada iş 
birliği yapmaktı. 
Dosya şu anda çocuk hâkiminde bulunuyor. Çocuk hâkimi, sizi mağdur olarak bir 
HERGO görüşmesine davet ederek, sürece aktif olarak dâhil etmek istiyor. 
 
 

NE? 

 
HERGO, siz, suçu işleyen ve suçu işleyenin ebeveyni arasında, rehber eşliğinde 
yapılan bir grup görüşmesidir. Bu görüşmede polis memuru, destek görevlileri ve 
varsa avukat gibi başka kişiler de hazır bulunur. 
Görüşme sırasında ne düşündüğünüzü ve hissettiğinizi ifade etme fırsatını 
bulursunuz. Belki kızgın veya üzgünsünüz ya da ... belki de suçu işleyene sormak 
istediğiniz birtakım sorularınız var ve bu sorulara cevap almak size iyi gelecektir. 
Ayrıca bu HERGO görüşmesinde zararların düzeltilmesi de ele alınır. Sadece bir 
mağdur olarak sizin açınızdan değil, aynı zamanda toplum açısından da. 
 
 

NASIL? 

 
Öncesinde sizinle, suçu işleyen ve onun ebeveyniyle ayrı görüşmeler yapılır. 
Başınıza gelenleri dinlemek ve bir HERGO görüşmesinden neler 
bekleyebileceğinize dair detaylı bir açıklama yapmak için sizi ziyaret etmek 
isteriz. 
HERGO görüşmesine katılmayı seçerseniz, tarafların bir araya gelebileceği bir an 
aranır. 
Bu görüşme sırasında suçu işleyene bir plan hazırlaması görevi de verilir. Genç 
bu planla size ve topluma kendisini affettirmek için bir gayret gösterir. Ayrıca 
gelecekte benzeri fiillerin nasıl önlenebileceği üzerinde de durulur. 
Bu öneri daha sonra onay için çocuk hâkimine sunulur. 
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BİLMEKTE FAYDA VAR! 
 
 HERGO, HERstelgericht GroepsOverleg'in [düzeltmeye odaklı grup 

görüşmesi] kısaltmasıdır. 
 HERGO toplantısı Parcours derneğinin 2 moderatörü tarafından yönlendirilir. 

Moderatörler taraf tutmaz. Sadece görüşmeyi yönlendirirler. 
 HERGO görüşmesinde size yardımcı olması için ebeveyninizden başka birini 

yanınıza alabilirsiniz. Bu, bir arkadaş, aile bireyi, öğretmen, … olabilir.  
 Grup görüşmesi tarafsız bir yerde yapılır, taraflardan herhangi birinin evinde 

değil. 
 HERGO ücretsizdir. 

 


