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1. Bir avukatla özel görüşme yapma 

ve ifade sürecinde hukuki yardım 

alma hakkı 

 

A. Ne zaman? 

 

 İfadenizin alınacağı suçların hapis 

cezasını gerektirmesi durumunda 

 İfadenizin alınmasından önce bir avukatla 

özel görüşme yapma ve ifade sürecinde 

hukuki yardım alma hakkınız vardır. C 

şıkkında belirtilen prosedür uygulanır. 

 

B. Hangi avukat? 

 

 Kendi seçeceğiniz bir avukatla 

görüşmekte serbestsiniz.  

 Belli yasal koşulları yerine getirmeniz 

durumunda, adli yardım sistemi 

kapsamında bir avukata başvurabilirsiniz. 

Bu süreç kısmen veya tamamen 

ücretsizdir. Söz konusu adli yardımın 

koşullarının belirlendiği formu 

isteyebilirsiniz. Bundan sonra Baronun 

adli yardım ofisinden bir avukat 

atanmasını talep edebilirsiniz.  

 

C. Özel görüşme nasıl yapılacaktır? 

 

Size 1 ila 4cü Maddelerde belirtilen haklarınızı 

sayıldığı ve ifade sürecinden önce bir avukatla 

görüşmüş olduğunuzun varsayıldığının 

bildirildiği yazılı bir celp almış olmanız 

durumunda,  

 

 Size bir avukatla görüşme olanağı daha 

önce verilmiş olduğundan artık erteleme 

alamazsınız. 

 Bir avukattan yardım almak istememiş 

olmanız durumunda, ifade süreci 

başlamadan önce size sessiz kalma 

hakkınız bildirilmelidir (Bu konuda bkz. 

Madde 3) 

 

Size yazılı bir celp gönderilmemiş olması ya 

da gönderilen celbin eksik olması 

durumunda: 

 

 Avukatınıza danışabilmek için bir kereye 

mahsus olmak üzere ifade sürecinizin ileri 

bir tarih veya saate ertelenmesini talep 

edebilirsiniz. 

 İfade süreci başlamadan avukatınızla 

telefon görüşmesi yapmayı tercih 

etmekte özgürsünüz.  

 Avukatınızın ifadenin alınacağı mekâna 

gelmesini bekleyebilirsiniz.  

 

D. Görüşme sırasında hukuki destek 

 

Avukatınız,  

 

 Sessiz kalma ve kendinizi suçlamama 

haklarınızın korunmasını; 

 İfade süreci sırasında size iyi 

davranılmasını, haksız baskı 

uygulanmamasını;  

 Haklarınızın bildirilmesini ve ifade 

sürecinin mevzuata uygun olmasını 

sağlar.  

 

Avukatınız, bu konuların her hangi biri ile 

ilgili her hangi bir yorum yapmak istemesi 

durumunda, bunların derhal ifade 

tutanağına geçirilmesini isteyebilir. 

Avukatınız belli bir konunun 

soruşturulmasını ya da belli kişilerin 

ifadelerinin alınmasını isteyebilir. Sorulan 

sorulara açıklık getirilmesini talep edebilir. 

Soruşturma ve ifade süreci ile ilgili yorum 

yapabilir. Sizin yerinize cevap veremez ve 

ifade sürecini engelleyemez. 
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E. Bu haktan feragat edilebilir mi? 

 

Bir avukata danışmanız ya da bir avukattan 

hukukî yardım almanız zorunlu değildir. 

 

 Reşitseniz  

 Bu amaçla hazırlanan belgeye tarih ve 

imza attıktan sonra 

 

İyice düşündükten sonra bu haktan kendi rızanızla 

vazgeçebilirsiniz. 

 

2. Suç iddialarının özetle bildirilmesi 

 

 İfadenizin alınacağı suç iddiaları ile ilgili 

kısaca bilgilendirme hakkına sahipsiniz.  

 

3. Sessiz kalma hakkı 

 

 Kendinizi suçlamaya zorlanamazsınız.  

 Kimliğinizin tespit edilmesinden sonra 

ifade vermeyi, sorulan soruları 

yanıtlamayı ya da sessiz kalmayı 

seçebilirsiniz. 

 

4. İfade sürecinde sahip olduğunuz diğer 

haklar 

 

İfade süreci bir dizi ileti ile başlar. Suç 

iddiaları ve sessiz kalma hakkınız ile ilgili 

özet bilgilerin tekrarlanmasına ek olarak 

size,  

 

 Size sorulan tüm soruların ve vereceğiniz 

tüm yanıtların kelimesi kelimesine 

kullandığınız sözcüklerle kaydedilmesini 

talep edebileceğiniz; 

 Belli bir konunun soruşturulmasını ve 

belli kişilerin ifadelerinin alınmasını 

isteyebileceğiniz; 

 

 

 

 İfadenizin mahkemede delil olarak 

kullanılabileceği; 

 Tutuklu olmadığınız ve istediğiniz zaman 

gidebileceğiniz; 

 İfade süreci boyunca, sonuçta ifade 

sürecinin gecikmesine neden olmaması 

koşuluyla elinizde bulunan belgeleri 

kullanabileceğiniz anlatılır. 

 

Bu belgelerin ifade süreci sırasında ya da 

ifade sürecinden sonra polis ifade 

tutanağına eklenmesini ya da Mahkeme 

kalemine teslim edilmesini talep 

edebilirsiniz. 

 

5. İfade sürecinin sonunda 

 

İfade sürecinin sonunda ifadenizin metni 

okumanız için size verilir. Metnin size 

okunmasını da isteyebilirsiniz. 

 

Değiştirmek ya da eklemek istediğiniz her 

hangi bir şey olup olmadığı sorulur. 

 

6. Tercüman yardımı 

 

 İşlemlerin yapıldığı dilden başka bir dil 

kullanmak istemeniz durumunda ifade 

sürecinde size yardımcı olması için 

yeminli bir tercüman çağrılır. Bu yardım 

ücretsizdir.  

 İfadenizi kendi dilinizde yazmanız 

istenebilir. 

 

 

 

 

 

 

Haklarınızın açıklandığı bu belge sizde 

kalabilir. 

 

 

 


