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Bir suçla ilgili olarak sanık 
durumundasınız

Sanık olarak göz altına alınıp polis gibi bir soruşturma servisi tarafından 
götürüldünüz. Ya da sorgulanmaya davet edildiniz. Haklarınız nelerdir ve 
sorgulandıktan sonra ne olur?

Bu bilgilendirme sayfasında ‘polis’ hakkında bahsederken başka bir 
soruşturma servisi de kastedilebilir.

Sorularınız mı var?

Bu bilgilendirme sayfasını dikkatlice okuyun. Bunun sonrasında 
hâlâ sorularınız mı var? Bunları, avukatınıza, polise veya 
karşılaştığınız başka bir soruşturma servisine sorun.

Daha fazla bilgi için www.juridischloket.nl adresine bakın veya 0900 
– 8020 numaralı telefonu arayın (dakikası € 0,10). Pazartesi’den 
Cuma’ya 09.00 – 17.00 saatleri arasında arayabilirsiniz. 

Yeterince Hollandaca konuşmuyor veya 
anlamıyorsanız
Yeterince Hollandaca konuşmuyor veya anlamıyor musunuz?  
Bu durumda bir tercüman hakkınız vardır. Bu sizin için ücretsizdir. 
Ayrıca, gözaltı emri ve celp gibi bazı belgelerin çevirisini yaptırma 
hakkına da sahipsiniz.

Polis tarafından sorgulanmaya davet edildiniz

Bir suçtan dolayı sanık durumunda olduğunuz için polis tarafından 
sorgulanmaya davet edildiyseniz, sorgulamadan önce kendinizi 
tanımlayabilmeniz gerekir. Bu nedenle yanınızda pasaportunuz veya 
sürücü belgeniz gibi geçerli bir kimlik belgesi getirin. 

Sorgulanmadan önce, kendiniz bir avukatla iletişime geçebilirsiniz. 
O, sizi bilgilendirebilir ve size yasal tavsiyelerde bulunabilir. Avukat 
sorgulama esnasında da hazır bulunabilir. Bu konuda ileride daha 
fazla bilgileri okuyabilirsiniz. Kendiniz bir avukatı devreye 
koyduğunuzda, masrafları size aittir.

Polis tarafından göz altına alındınız ve 
karakola getirildiniz.
Polis tarafından bir suçun sanığı olarak göz altına alındıysanız,  
bu konuda sorgulanacaksınız. Bu husus, polisin size sorular 
sorabileceği anlamına geliyor.

Haklarınız:

•  Hangi suçla ilgili olarak sanık durumunda olduğunuzu bilme 
hakkına sahipsiniz.

• Soruları cevaplamak zorunda değilsiniz (sessiz kalma hakkı).
•  (İlk) sorgulamadan önce bir avukatla gizli bir şekilde konuşma 

hakkına sahipsiniz.
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•  Sorgulama esnasında size yardımcı olması için bir avukatın size 
eşlik etmesi hakkına sahipsiniz. 

•  Bir hususu anlamadığınızda bunu polise söyleyin. Kendinizi hasta 
hissettiğiniz, bir doktorla görüşmek istediğiniz veya acil tıbbi 
bakıma veya ilaca ihtiyacınız olduğunda da bildirin.

•  Savcı (yardımcısı) (polis) karakol(un)da kalmanız gerektiğine 
karar verdiğinde, üçüncü bir tarafa (örneğin, bir aile üyesi veya ev 
arkadaşına) gözaltına alındığınızı bildirilmesini isteyebilirsiniz. 
Bazen savcı (yardımcısı) buna geçici olarak izin verilmediğine 
karar verebilir. Bu durumda bunu size bildirecektir.

•  Hollanda vatandaşlığınız yok mudur? O halde, ülkenizin 
konsolosluğuna veya büyükelçiliğine gözaltına alındığınızın 
bildirilmesini isteyebilirsiniz.

•  Varsa belgeleri inceleme hakkına sahipsiniz. Bazı durumlarda, 
savcı buna izin verilmediğine karar verebilir. Bu durumda bunu 
size bildirecektir.

Polis sizi ne kadar süre gözaltında tutabilir?
•  Sanık durumunda olmanıza neden olan hususa bağlı olarak, 90 

saate kadar (3 gün ve 18 saat) karakolda tutulabilirsiniz.
•  Soruşturma için daha uzun süre tutuklu kalmanız gerektiğinde, 

buna hâkim karar verecektir. Tutuklanmanıza veya daha uzun 
süre tutulacağınız kararına katılmıyorsanız ne yapabileceğinizi 
avukatınız sorun.

Bir avukattan yardım alma hakkı
Polis tarafından sorgulanmadan önce, yarım saat boyunca bir 
avukatla gizli bir şekilde konuşma hakkına sahipsiniz. Bu süre 
muhtemelen yarım saat ile uzatılabilir. Tutuklama durumunda 
avukatın devreye konulup konulmayacağı hususu, davanın 
ciddiyetine bağlıdır.
•  12 yıl veya daha fazla ceza ihtimali (cinayet, adam öldürme dâhil) 

olan çok ciddi bir suçtan dolayı sanık durumunda mısınız yoksa 
zihinsel durumunuz nedeniyle polis tarafından savunmasız 
olarak mı görülüyorsunuz? O halde standart olarak sizinle 
görüşmesi için bir avukat devreye konulur. Bu sizin için 
ücretsizdir.

•  Bir avukatla görüşmeye ihtiyacınız olmadığında, bunu avukata 
açıkça belirtmelisiniz.

•  Duruşmanız öncesinde de gözaltına alınabileceğiniz suçlar 
(örneğin hırsızlık) olmak üzere ciddi bir suçla ilgili olarak sanık 
durumundaysanız, duruşmadan önce bir avukatla görüşmek 
isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Bu durumda polis, bir 
avukatın devreye konulmasını sağlar. Bu sizin için ücretsizdir.

•  Daha az ciddi olan bir suçla ilgili olarak sanık durumundaysanız, 
bir avukatla görüşmek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Bu 
durumda bir avukatla kendiniz iletişim kurmalı ve avukatla 
görüşmenin masraflarını kendiniz ödemelisiniz.

Sizin için hangi durumun geçerli olduğu açık değilse, şu soruları sorun:
•  sizin durumunuzda bir avukatın otomatik olarak çağrılıp 

çağrılmadığını veya bunu kendiniz yapmayı seçip 
seçemeyeceğinizi;

•  avukatın yardımı için masrafları kendiniz ödemek zorunda olup 
olmadığınızı.

Yardımını almayı tercih ettiğiniz bir avukat tanıdığınızda bu hususu 
polise bildirin. Ancak, avukatınız Adli Yardım Kurulu’na kayıtlı 
değilse, masraflarını kendiniz ödemeniz gerekir. Polisin kişisel 
verilerinizi avukat tutmak amacıyla Adli Yardım Kurulu’na iletmesi 
halinde, bunlar Kurul’un idari kayıtlarında işlenecektir.

Sorgulama esnasında da size yardımcı olması için bir avukatın size 
eşlik etmesi hakkına sahipsiniz. Ciddi bir suçla ilgili olarak suçlu 
durumdaysanız, bu sizin için ücretsizdir. Daha az ciddi bir suçla ilgili 
olarak sanık durumundaysanız, bu masraflar size aittir.

Bunun yanı sıra, şu hususlar söz konusudur:
•  önce bir avukattan yardım istemediğinizi belirttiyseniz, daha 

sonra her zaman bu kararınızı değiştirebilirsiniz.
•  bir avukatın yardımına başvurma hakkınızı kullanmak istediğinizi 

belirttiyseniz, avukatınızla görüşmeden önce polis sizi sorgula-
maya başlayamamaktadır. Bu durum, hayatı tehdit eden bir 
durum gibi acil bir ihtiyaç olmadığı sürece geçerlidir.

Avukatın sorgulamanın gerçekleşeceği yerde ulaşmasının biraz 
zaman alabileceğini unutmayın. Esas olarak avukat, polis tarafından 
bildiri yapıldıktan sonra iki saat içinde hazır bulunmalıdır.

Bir avukat, sorgulama öncesinde sizin için ne yapabilir?
Sorgula öncesinde bir avukat sizin için şunları yapabilir:
•  Sanık durumuna düşmenize neden olan suç hakkında açıklamada 

bulunabilir;
• Yasal tavsiyede bulunabilir;
• Bir polis sorgulamasının nasıl geçtiğini anlatabilir;
•  Sorgulama esnasında hangi hak ve yükümlülüklere sahip 

olduğunuzu size anlatabilir;
•  Bunu istediğiniz takdirde, durumunuzu bildirmek için aileniz 

veya işvereniniz ile iletişim kurabilir. 

Avukatınızla görüştüğünüzde polis sizi dinlemez. Avukatınıza 
anlattığınız her şey gizlidir. Sizin izniniz olmadan avukatınız söyledikle-
riniz hakkında kimseyle görüşememektedir. Ne polisle ne de savcıyla.

Bir avukat, sorgulama esnasında sizin için ne yapabilir?
•  Sorgulamanın başında ve sonunda avukat, sorgulamayı yapan 

memura açıklamada bulunabilir veya soru sorabilir.
•  Sorgulama esnasında, siz veya avukatınız danışma için sorgula-

maya ara verilmesini talep edebilirsiniz. Bunu çok sık yaparsanız, 
sorgulama memuru bunu reddedebilmektedir.

•  Soruları veya yorumları anlamıyorsanız, sorgulama esnasında 
baskı altında kalıyorsanız veya sağlık durumunuz nedeniyle daha 
fazla sorgulanamıyorsanız, avukat bu duruma sorgulama 
görevlisinin dikkatini çekebilir.

Bir avukat sorgulama sonrasında sizin için ne yapabilir?
•  Sorgulama sonrasında siz ve avukatınız, sorgulama raporunu 

(tutanak olarak da bilinir) inceleyebilir ve herhangi bir yanlışlık 
olup olmadığını belirtebilirsiniz;

•  Avukat, daha uzun tutuklu kalacağınıza dair karara 
katılmadığınızda ne yapabileceğinizi de söyleyebilir.



22402696 Informatieblad U wordt verdacht (Turks) | 3

Sorgulanmanız sonrasında ne olacak?

Sorgulama sonrasında, davanızda ne olacağına savcısı karar verir. 
Davanız farklı şekillerde sonlandırılabilir.

Davanın düşmesi
Davanız düşebilir. Bu durum, yargılanmayacağınız anlamına gelir. 
Düşme kararına, uymanız gereken koşullar eklenebilir.
Örneğin, mağdurla temas yasağı ve/veya özel koşullarla denetimli 
serbestlik gözetimi. Bu şartlara uymuyor musunuz veya başka bir 
suç mu işliyorsunuz? O halde hâlâ bu dava için celp edilebilirsiniz.  
O zaman yine de mahkemeye çıkmanız gerekecektir.

Ceza kararı
Savcı suçlu olduğunuzu tespit ettiğinde, hakkınızda bir ceza kararı 
verebilir. Bir ceza kararı, örneğin para cezası veya toplum hizmetin-
den oluşabilir. Bir ceza kararı, araç kullanma yasağını (bu durumda 
araç kullanmanıza izin verilmemektedir) ve/veya davranışsal bir 
önlemi (örneğin, temas yasağı veya denetimli serbestlik hizmetle-
riyle zorunlu temas) içerebilir.

Olası bir para cezasını doğrudan karakolda ödeyebilirsiniz.  
Bu husus, sadece bunu önceden bir avukatla görüşebildiyseniz 
mümkündür. Hemen ödüyor musunuz? O halde dava kesin  
olarak kapatılır. 

Savcı hakkınızda ceza kararı olarak, araç kullanma yasağı veya 
toplum hizmeti kararı vermeye mi kararlaştırdı? O halde bu konuda 
ilk önce bir duruşma esnasında sorgulanırsınız. Bu duruşma için bir 
avukata danışabilirsiniz. Bu avukat, duruşmada da hazır bulunabilir. 
Gerektiğinde bunun için sorgulama, farklı bir zamanda yapılabilir. 
Sorgulamada video bağlantısı da kullanılabilir.

İşlem
Savcı size bir işlem de önerebilir. Bir işlemle belirli koşullar 
belirlenir. Bunlara uyduğunuzda, daha fazla kovuşturma yapılmasını 
önlemiş olursunuz. İşlem örnekleri şunlardır: bir miktar paranın 
ödenmesi, mağdur için tazminat veya el konulan eşyaların 
bırakılması. Bu işlem koşullarını yerine getirmiyor musunuz yoksa 
zamanında getirmiyor musunuz? O halde yine de mahkemeye 
çıkmanız gerekir. Bir işlem teklifini de hemen karşılayabilirsiniz. 
Örneğin, Hollanda’da bilinen bir daimî ikametgâhınız veya ikamet 
yeriniz olmadığında.

Mahkeme
Savcı davanızı mahkemeye sunmaya karar verebilir. Bu durumda 
Savcılıktan size bir celpname gönderilir. İçinde sanık durumuna 
girmenize neden olan suç ve ayrıca ceza davanızın görüleceği tarih, 
saat ve yeri belirtilir. 

MijnOverheid Mesajlar Kutusu (Berichtenbox)
MijnOverheid’deki Mesajlar Kutunuzda (Berichtenbox) ceza 
davanızla ilgili Savcılıktan dijital posta edinmeyi seçebilirsiniz.  
Bu gönderiyi Mesaj Kutunuza gönderilmesini ister misiniz? O halde 
‘MijnOverheid’deki hesabınızda ‘Openbaar Ministerie’ (Savcılık) 
kısmını işaretleyin. 

Adli sicil kaydı var mı yok mu?
Bir ceza kararını kabul ediyor musunuz? Yoksa savcıdan bir işlem 
teklifini mi kabul ediyorsunuz? O halde – tıpkı mahkeme tarafından 
mahkûmiyette olduğu gibi – adli belgelere (sabıka kaydına) bir not 
geçilir. Bu durum, yeni bir iş veya staj için ihtiyaç duyabileceğiniz İyi 
Hâl Belgesi (VOG) almayacağınız anlamına gelebilir. Bir avukat sizi 
bu konuda bilgilendirebilir. Ayrıca polisten sonuçları açıklayan ayrı 
bir broşürü de isteyin. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: 
www.justis.nl/producten/vog.
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