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Bir Avrupa tutuklama emriyle ilgili 
olarak tutuklandınız ve (polis) 
karakoluna veya başka bir 
sorgulama yerine götürüldünüz

Avrupa Birliği (AB) Üye Devletlerinden biri size karşı bir Avrupa 
tutuklama emri çıkarmıştır. Bu nedenle tutuklandınız (polis, 
Hollanda Kraliyet Askeri Polisi veya başka bir Hollanda soruşturma 
servisi tarafından). Haklarınızın ne olduğunu anlamanız önemlidir. 
Bu nedenle, bu bilgi formunu dikkatlice okuyun. 

Prosedürün seyri
Göz altına alındınız ve bir karakola götürüldünüz. Savcısı veya savcı 
yardımcısı şu an karakolda kalıp kalmayacağınız konusunda karar 
verecektir. Karakolda en fazla üç gün kalacaksınız. Bazı durumlarda 
savcı, karakolda üç gün daha kalmanıza karar verebilecektir.

Üç gün (ve en fazla altı gün) içinde Amsterdam'daki savcı veya sorgu 
hâkiminin huzuruna çıkarılacaksınız. Gözaltında kalıp kalmayacağı-
nıza savcı veya sorgu hâkimi karar verecektir. Eğer öyleyse, bir 
gözaltı merkezine nakledileceksiniz.

Amsterdam'daki mahkemede açık bir duruşma altmış (ve en fazla 
doksan) gün içinde planlanacaktır. Bu duruşmada, belgeyi veren AB 
Üye Devletinin teslim talebi değerlendirilecektir. (Avukatınızla) 
duruşmaya katılabilirsiniz ancak, katılmamayı da tercih edebilirsi-
niz. Bu durumda avukatınız sizi temsil edebilir (ve sizin adınıza 
konuşabilir). Her halükârda, Amsterdam'daki mahkeme tarafından 
kamuya açık duruşmada dinlenilme hakkına sahipsiniz.

Amsterdam'daki mahkeme, iade edilme talebinin kabul edilip 
edilmeyeceğine iki hafta sonra karar verecektir. İade edilmeye izin 
verdiğinde, on gün içinde tutuklama emrini çıkaran AB Üye 
Devletine iade edileceksiniz.

Kısa prosedür
Tutuklama emrini çıkaran AB Üye Devletinin iade talebini kabul 
etmeyi de tercih edebilirsiniz. Bu durumda, Amsterdam 
Mahkemesinde halka açık bir duruşmada dinlenmeyeceksiniz. İade 
edilmeyi kabul ettiğinizde, prosedür daha hızlı işleyecektir. Bu 
durumda iade edilmenizi kabul ettiğinizi kısa bir süre içinde bir 
mahkemeye beyan etmelisiniz. Avukatınız size bu esnada eşlik 
edebilir. Buna 'kısa prosedür' denir. Mahkeme iade edilmeye izin 
verdiğinde, on gün içinde tutuklama emrini çıkaran AB Üye 
Devletine nakledileceksiniz. 

İade edilmenizi kabul etmenizin sonuçları vardır:

• İade edilmeyi kabul ettiğinizi bir hâkime beyan ettikten sonra 
bundan bir daha geri dönemezsiniz;

• Avrupa Tutuklama Emri kapsamına girmeyen eylemler nedeniyle, 
tutuklama emrini çıkaran AB Üye Devletinde yargılanabilirsiniz. 
Bu hususa karşı itirazda bulunmadığınız müddetçe.

İade edilmeyi kabul etmeyi tercih etmeden önce avukatınıza uygun 
şekilde danışmanız önemlidir.

Haklarınız nelerdir? 
• Soruları yanıtlamak zorunda değilsiniz (sessiz kalma hakkı);
• Bir avukattan yasal yardım edinme hakkınız vardır;
• Bir tercümandan yardımı edinme hakkınız vardır;
• Tıbbi bakım hakkına sahipsiniz.
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Sessiz kalma hakkı.

Bu prosedürün herhangi bir noktasında herhangi bir beyanda 
bulunmanız gerekmemektedir. Soruşturma görevlilerinin, 
(yardımcı) savcının veya hâkimin sorularını yanıtlamak zorunda 
değilsiniz. 

Avukat hakkı

Bir avukattan yasal yardım edinme hakkınız vardır. Polis, göz altına 
alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede bir avukatla 
görüşmenizi sağlayacaktır. Siz kendiniz halihazırda danışmak 
istediğiniz bir avukat tanıyorsanız, bu da mümkündür. Belirli bir 
avukatı tercih ettiğiniz hususunu mümkün olan en kısa sürede 
polise bildirin. Avukatınızın karakola gelmesi biraz zaman alabilir. 
İki saat içinde karakola gelmesi gerekiyor ama bu her zaman 
mümkün olmuyor.

Avukatınızla her zaman güvenle konuşabilirsiniz. Sizin izniniz 
olmadan avukatınızın davanızı başkalarıyla görüşmesine izin 
verilmez. Savcı (yardımcısı) karakolda kalmanız gerektiğine karar 
vermeden önce en fazla yarım saat avukatınıza danışabilirsiniz. 
Savcı (yardımcısı) tarafından yapılan sorgulamaya avukat da 
katılabilir. 

Avukatı kendiniz ödemek zorunda değilsiniz. Ancak, kendiniz bir 
avukat seçerseniz, belirli koşullar altında kendinizi ödemelisiniz. 
Kişisel verileriniz Adli Yardım Konseyi'ne aktarılacak ve onların idari 
kayıtlarında işlenecektir. 

Ayrıca savcıdan, size karşı Avrupa tutuklama emrini çıkaran AB Üye 
Devletinde bulunan bir avukattan yardım isteyebilirsiniz. Bu avukat, 
Hollandalı avukatınızı size karşı Avrupa Tutuklama Emri çıkaran AB 
Üye Devletindeki prosedür hakkında bilgilendirebilecektir.

Hakkınızda Avrupa Tutuklama Emri çıkaran AB Üye Devletinin 
yetkilileri, orada bir avukat tutma olasılığı hakkında sizi bilgilendi-
rebileceklerdir. Bunu kendiniz ayarlamalısınız ancak, Hollandalı 
avukatınız bu konuda size yardımcı olabilir. 

Avukat ne yapar?
Avukatınız çıkarlarınızı savunacak ve iade edilme prosedürü 
boyunca size yardımcı olacaktır (polis tarafından yapılan sorgulama 
sırasında, savcı veya sorgu hâkimi huzuruna çıkarılma ve 
Amsterdam'daki mahkemedeki açık duruşma esnasında). 

Avukat:

• size bu prosedürün nasıl çalıştığını açıklar;
• haklarınızın ve yükümlülüklerinizin neler olduğunu açıklar;
• 'kısa prosedür' hakkında tavsiyelerde bulunur;
• size yasal tavsiyelerde bulunur;
• ailenizi, arkadaşlarınızı veya işvereninizi durumunuz hakkında 

bilgilendirir (isterseniz);
• iade talebinde bulunan ülkedeki avukatınızla görüşür.

Tercüman hakkı

Hollandacayı (düzgün) konuşamıyor veya anlamıyorsanız, bir 
tercümandan yardım edinme hakkınız vardır. Biraz Hollandaca 
konuşsanız ve/veya anlasanız bile, bir tercümandan yardım alma 
hakkınız vardır. Polise onları anlamadığınızı veya iyi anlamadığınızı 
söyleyin ve onlar o zaman sizin için bir tercüman çağrılabilecekler-
dir. Tercüman, avukatınızla yapacağınız görüşmelerde de yardımcı 
olacaktır. Tercümanın izniniz olmadan davanız hakkında konuşma-
sına izin verilmez. Tercüman ücretini kendiniz ödemek zorunda 
değilsiniz. 

Tıbbi bakım hakkı

Tıbbi bakım hakkına sahipsiniz. Kendinizi hasta hissediyorsanız, 
doktora görünmek istiyorsanız veya tıbbi yardıma ihtiyacınız 
olduğunda bu hususu polise söyleyin. Ayrıca herhangi bir ilaç alıyor 
olduğunuzda (ve ihtiyacınız varsa) da bunu polise söyleyin. 

Diğer haklar

Avrupa tutuklama emrinin bir kopyasını edinme hakkınız vardır. 
Avrupa tutuklama emri sizin anlamadığınız bir dilde düzenlenmiş 
olduğunda, emrin ana bölümlerini tercüme ettirme hakkınız vardır. 

Hollanda vatandaşlığına sahip değilseniz, soruşturma görevlisinden 
menşe ülkenizin konsolosluğuna veya büyükelçiliğine tutuklu 
olduğunuzu bildirmesini isteyebilirsiniz.

Sorularınız var mı?
Daha başka sorularınız var mıdır? O halde bunları Hollandalı 
avukatınıza veya soruşturma memuruna sorun.
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