
Biz sizden ne bekliyoruz?
Ważne jest Twoje własne poczucie odpowiedzialności. Jeżeli 
sam(-a) chcesz skierować swoje życie na inny tor, będziemy Cię 
w tym wspierać. Oznacza to jednak, że oczekujemy, że będziesz 
przestrzegać ustaleń i że będziesz otwarty(-a) i szczery(-a) w 
rozmowie z nami. Jeżeli chcesz ułożyć sobie życie, warto będzie 
aktywnie z nami współpracować.

Özel hayatınızın gizliliği
“Reclassering Nederland” sizin kimliğinizi kontrol etmek zorundadır. 
Bunu, parmak izi taraması yaparak veya (geçerli) bir kimlik belgenizi 
kontrol ederek yapıyoruz. Görevlerimizi yerine getirebilmek açısından 
kişisel verilerinizi saklıyoruz. Burada kastedilen, örneğin polisten, 
savcılıktan ve diğer kurumlardan alınan bilgiler.
Gerekirse bilgilerinizi işbirliği yaptığımız kurumlara da veriyoruz. 
Bazen bilgileri bilimsel araştırma veya istatistikler yararına da 

sunuyoruz. Bu anonim olarak 
yapıldığından gizliliğiniz 
temin edilmiş oluyor. Kişisel 
verilerin kullanımı katı kurallara 
tabidir. Bizde bu nedenle özenli 
davranıyoruz. “Reclassering” ile 
olan ilişkinizin bitiminden yedi 
yıl sonra bütün verileri imha 
ediyoruz.

Kendi dosyanızı görmek
Size ait dosyayı görmek istediğiniz takdirde bunu “reclassering” 
görevlinizle görüşebilirsiniz. Bilgi doğru değilse, bunun 
değiştirilmesini yazılı olarak talep ediniz. Değişikliklerin yapılıp 
yapılmayacağına biz karar veriyoruz. Dosyanızın içeriğine 

“Reclassering Nederland” 
önerir, denetler ve eşlik 
eder

Bir suçtan dolayı şüphelisiniz veya hüküm giydiniz 

ve bu nedenle “Reclassering Nederland” ile muhatap 

olmak durumundasınız. Bu ne anlama gelir? Bizden 

ne bekleyebilirsiniz ve biz sizden ne bekliyoruz?

“Reclassering Nederland” ne yapar?
Biz, sizin tekrar savcılıkla başınızın derde girmemesi için yardımcı 
edecek olan (bağımsız) bir kurumuz. Mahkemenin, cezaevinin veya 
İddia Makamının talimatı üzerine bir risk analizi yapıyoruz. Buna 
dayanarak bir bağımsız rapor hazırlıyoruz. Sonra hakim bu raporun 
yerine getirilip getirilmemesine karar veriyor. Kararından sonra tekrar 
bizimle muhatap olmak durumunda kalabilirsiniz. Bu, hakimin size 
çalışma cezası veya denetim altına alınmanıza karar verdiğinde söz 

konusu olur. Cezaevi bizi devreye 
soktuğunda da bizimle muhatap 
olmak durumda kalabilirsiniz.
Gerekirse bizim tarafımızdan, 
hakim veya cezaevi tarafından 
bir yardım kurumuna sevk 
edilebilirsiniz.

Bizden ne bekleyebilirsiniz?
“Reclassering Nederland” ile muhatap olduğunuzda bu bağlayıcıdır. 
Hakim sizi bir çalışma cezası ile cezalandırmıştır, denetim altına 
alınmanızı hükmetmiştir veya davranış eğitim kursuna gitmenizi 
emretmiştir. Biz size bu süreçte rehberlik yapıp, emredilen şartları 
yerine getirmenizi sağlıyoruz. Bunun yanı sıra bizde davranış eğitim 
kursları veriyoruz. Anlaşmalara uymadığınız takdirde hakimin kararını 
gözden geçirip sizi daha katı koşullara tabi tutması veya yine hapis 
cezası ile cezalandırması da mümkündür.

Anlaşma 
anlaşmadır Tekrar savcılıkla 

başınızın derde 
girmemesinde size 
yardımcı oluyoruz

“Reclassering 
Nederland” hakkında 
bilmek istedikleriniz



katılmamakta ısrar ettiğiniz takdirde “Autoriteit Persoonsgegevens” 
(Kişisel Verileri Koruma Kurumu) adlı kurumun arabuluculuk yapmasını 
veya hakimin bir karar vermesini isteyebilirsiniz.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. 070 381 13 00

İrtibat görevlinizden gizlilik kurallarının tamamını isteyiniz veya internet 
sitemize bakınız:

www.reclassering.nl

Özet olarak
•	 Hakime	bağımsız	bir	tavsiye	sunuyoruz.
•	 Şüphelilere	ve	hükümlülere	rehberlik	ediyor	ve	onları	

denetliyoruz.
•	 Hakimin	verdiği	kararları	yerine	getiriyoruz.
•	 Davranış	eğitimi	kursları	veriyoruz.

 

Şikayetiniz mi var?
“Reclassering Nederland’tan” memnun değilseniz (yazılı olarak) 
şikayetçi	olabilirsiniz.	Şikayetinizi	önce	kendi	irtibat	görevlinizle	veya	
onun üstü ile görüşünüz. Onun üstü şikayetinizin nasıl ele alınacağına 
dair size bir mektup gönderecektir. Çoğunlukla sorun o an çözülmüş 
olacaktır. Çözülmediği durumda, üstünden gelen mektup elinize 
geçtikten sonra altı hafta içerisinde, tarafsız şikayet komisyonuna bir 

mektup yazınız. Bu konuda bir avukat 
veya danışmanın yardımını isteyebilirsiniz. 
Şikayetinizin	işleme	alınıp	alınmamasına	
ilişkin kararı şikayet komisyonu veriyor. 
Alındığı takdirde ise yazılı prosedür başlar. 
Devamında genellikle bütün ilgililerle 
kapalı kapılar arkasında bir oturum olur. 

Şikayet	komisyonu	birkaç	hafta	içerisinde	yazılı	olarak	karar	verir.	
Şikayetinizin	gerekçeli	veya	gerekçesiz	olduğuna	karar	verir	ve	gerekirse	
bize tavsiyede bulunur.

Klachtencommissie Reclassering Nederland
Postbus 8345
3503 RH Utrecht

İrtibat görevlinizden şikayet kurallarının tamamını isteyiniz.

Şikayet	kuralları	ile	ilgili	daha	fazla	bilgi	için	www.reclassering.nl adlı 
web sitesine bakınız.

Dürüst olan 
doğru yoldadır

Reclassering Nederland 

“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.

Reclassering Nederland
Postbus 8215
3503 RE Utrecht
www.reclassering.nl

Reclassering Nederland

Daha güvenli bir 
toplum için


