
denetim sürecinizin devamı açısından da sonuçları vardır. Bir talimatı 
veya özel koşulu ihlal ettiğiniz takdirde, bunu İddia Makamına veya 
cezaevine bildiriyoruz. Böyle bir durumda ertelenen cezanızın hapis 
cezasına dönüştürülmesini risk edersiniz.

Kısacası
•	 Her	türlü	özel	koşullara,	talimatlara	ve	anlaşmalara	

uyuyorsunuz.
•	 Reclassering	görevliniz	ile	olan	randevularınıza	her	daim	

vaktinde gelerek hazır bulunuyorsunuz.
•	 Reclassering	görevlinize	karşı	düzgün	davranıyorsunuz.
•	 Anlaşmalara	uymadığınız	takdirde	adli	tevbih,	uyarı	hatta	

hapis cezası dahi uygulanabilir.

“Reclassering 
Nederland’ın” denetimi 
altındasınız

Denetim altına alındınız. Hakim veya savcı karar 

yoluyla size bir takım yükümlülükler ve kurallar 

yüklemiştir. Bu, “Reclassering Nederland” ile 

muhatap olduğunuz anlamına gelir. Biz, sizin bir 

daha savcılık ile başınızın derde girmemesi için 

yardım ve teşvik etmek istiyor ve tüm kurallara 

uyduğunuzdan emin olmak için denetliyoruz.

Yükümlülükler, kurallar ve anlaşmalar
“Standaardregels Toezicht” (Denetime ilişkin standart kurallar) 
tarafımızdan size verilmiştir. Bunun üzerine bir denetim planı 
düzenliyoruz. Bu planda savcılık tarafından yüklenen bütün 
yükümlülükler (özel koşullar) yer almaktadır. Ayrıca burada 
tarafımızca düzenlenen ek kurallarda (talimatlar) yer almaktadır. 
Bunun yanı sıra bizimle yaptığınız tüm anlaşmalar yazılıdır. Örneğin, 
bir daha savcılıkla başınızın derde girmemesi için hangi konuların 
üzerinde duracağımız.

Biz sizden neler bekliyoruz?
“Reclassering” görevlinizle olan randevularınıza daima vaktinde 
gelerek hazır bulunuyorsunuz. Randevular sırasında düzgün 
davranıyor ve uyuşturucu madde veya alkol etkisi altında 
olmuyorsunuz.	Hastaysanız	veya	gerçekten	gelemeyecek	
durumda iseniz bunu anında bildiriyorsunuz. Bunu yazılı olarak 
kanıtlayabilmelisiniz. Örneğin, aile hekiminizin veya işvereninizin 
imzalı beyanı ile. “Reclassering” görevliniz sizi (habersiz) evinizde, 
işyerinizde veya başka bir yerde ziyaret ettiği takdirde rıza göstermek 
zorundasınız. Denetim süresinde polis veya savcı ile başınız derde 
girerse bunu anında “reclassering” görevlinize bildiriniz.

Anlaşmaları yerine getirmediğiniz takdirde ne olur?
Denetim planında yer alan bütün özel koşulları, talimatları ve 
anlaşmaları yerine getirmek zorundasınız. Anlaşmalara uymadığınız 
takdirde adli tevbih veya uyarı alırsınız. Bunun, sizin açınızdan da 

Reclassering Nederland 
(Topluma Yeniden Kazandırma Kurumu)

“Reclassering Nederland” daha güvenli bir toplum 
için çalışmaktadır. Savcılık, polis, cezaevleri ve 
belediyelerle birlikte suç işlenmesini engellemek 
ve suçta tekerrürü azaltmak için çalışıyoruz. Bunu, 
hakimlere, savcılara ve cezaevi müdüriyetlerine 
tavsiyelerde bulunarak yapıyoruz. Ayrıca failler 
ve şüphelileri de denetliyoruz. Ve mahkumların 
çalışma cezalarını yerine getirmelerini sağlıyoruz. 
Tatlı sert bir şekilde davranışlarını değiştirmelerini 
teşvik ediyoruz. Bu toplumun hakkıdır. Şüpheliler ve 
mahkumlar ise bunun faydasını görmektedirler.
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