
Tavsiye raporunda ne yazıyor?
Görüş bildirmeden önce görüşümüzün ne olduğunu ve bunu 

neye dayandırdığımızı her zaman size bildiriyoruz.. Gerçeklere 

aykırı konuları düzeltiyoruz. Tavsiye raporundaki bazı noktalara 

katılmadığınız takdirde bunu söyleyebilirsiniz. Hemfikir olamadığımız 

takdirde sizin görüşünüzüde ayrıca öneri raporunda belirtiyoruz. 

Sonra da savcılığa görüş bildiriyoruz.

Özet olarak
• “Reclassering Nederland” durumunuzu değerlendirip tavsiye 

raporu hazırlıyor.

• Tavsiye raporuna yazılanlar:

- olaylara ilişkin sizin ve bizim görüşümüz;

- sizin durumunuz;

- risk analizi: tekrarlama riski;

- tekerrürü önlemek için tavsiye.

• Tavsiye raporunun savcılık tarafından verilecek karardaki rolü 

büyüktür.

• Hikayenizi kendi anlatımınızla dile getirmeniz doğru olur.

• Hakkınızda yeterli bilgi mevcut olduğu durumda savcılığa 

görüş bildiriyoruz. İşbirliği yapmadığınız durumda da.

• Savcılığa görüş bildirmeden önce öneri raporunu sizinle 

herzaman görüşüyoruz.

İşbirliği yapın
“Reclassering Nederland” ile işbirliği yapmak zorunda değilsiniz ama 

iş birliği yaptığınız takdirde bunun faydasını görebilirsiniz. Zira bizim 

sunacağımız önerinin savcılığın kararında büyük bir rolü olacaktır.

İşbirliği yaptığınız takdirde hakim ve savcının dikkatle 

değerlendirilmiş ? bir karar vermeleri yönünde şansınız daha 

büyük olur. Ancak, işbirliği yapmadığınız durumda da biz görüş 

bildirebiliyoruz.

Sebep ve sonuç:
Durumunuza her yönden 
bakıldığında

Hakkınızda suç şüphesi var. Yakın bir zamanda 

davanız görülecek ve sonrasında hakim veya savcı 

bir karar verecek. Bunu, diğer şeylerin yanı sıra 

“Reclassering Nederland” tarafından önerilen 

görüşe dayanarak veriyorlar. Bu öneriyi mümkün 

olduğu kadarıyla en iyi şekilde hazırlamak açısından 

durumunuza her yönden bakıyoruz.

Sizin hikayeniz
Hakkınızda suç şüphesi olması sadece sonuçlara yol açmıyor, bunun 

genellikle nedenleri de vardır. Biz, bu nedenlerin neler olabileceğini 

sizden duymak istiyoruz. Suçsuz olduğunuzu söylüyorsanız, bunu da 

sizden duymak istiyoruz. İfadenizi, geçmişiniz ve kişisel durumunuzla 

yan yana koyuyoruz. Bizden, durumunuzla ilgili görüşümüzü 

bildirmemiz bekleniliyor. Bu nedenle yakın çevrenizden insanlarla 

da temasa geçmek istiyoruz. Aileniz, işvereniniz veya aile hekiminizle 

konuşarak hayatınıza ilişkin daha iyi bir izlenim edinebiliriz. Böylelikle 

daha iyi bir tavsiyede bulunabiliriz. 

Ancak sizin izninizle temas kurabiliriz. 

Tekrarlama riski?
Sizin kendi hikayeniz öneri raporu hazırlanırken dikkate alınan 

yönlerden bir tanesi. Suçun niteliği, tutanak, savcılık dosyası ve 

olası psikiyatrik dosyaların da rolü var. Buna dayanarak risk analizi 

yapıyoruz. Bunun yanı sıra gelecekte tekrar savcılıkla başınızın derde 

girmesini nasıl önleyebileceğinize dair size tavsiyelerde bulunuyoruz. 

Örneğin davranış eğitimi kursuna katılarak veya tedavi görerek.

“Reclassering 
Nederland” savcılığa 
bağımsız tavsiyelerde 
bulunmaktadır
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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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