
 
 
CEZANIN ŞARTLI TECİLİ HALİNDE MAHKUMA SOSYAL 
REHABİLİTASYON 
Beraberce çözümler bulmak 
 
CEZANIN ŞARTLI TECİLİ HALİNDE MAHKUMA SOSYAL REHABİLİTASYONUN 
HEDEFİ NEDİR? 
 
Hedef, sizinle beraber, suç ve ceza içermeyen bir yaşam sürmenizi sağlamaktır. Bir başka hedef de, 
geçiminizi güvence altına almanızda ve yaşamınızı olumlu anlamda değiştirmenizde size destek 
olmaktır. 
 
CEZANIN ŞARTLI TECİLİ HALİNDE MAHKUMA SOSYAL REHABİLİTASYONUN 
GÖREVİ NEDİR? 
 
Bir suç işledikten, cezaya çarptırıldıktan veya tahliye olduktan sonraki durum, genelde büyük zorluklar 
içerir. Cezanın şartlı tescili halinde mahkuma nezaret eden görevlinin vazifesi, sorunların üstesinden 
gelmenizde size destek olmaktır. İş ve barınma/ev gibi konuların yanısıra işlediğiniz suç da ileride 
meydana gelebilecek problemli durumlarda daha iyi çözüm yolları bulabilmeniz açısından önemli bir 
konu olacaktır. 
 
Cezanın şartlı tescili halinde mahkuma nezaret eden görevli, hayata geçirilmelerinde beraberce 
çalışacağınız nezaret hedeflerini sizinle beraber belirleyecektir. Bir takım zorlukların ortaya çıkması 
halinde, cezanın şartlı tescili halinde mahkuma nezaret eden görevli, sizinle beraber çözüm yolları 
arayacaktır. 
 
Cezanın şartlı tescili halinde mahkuma nezaret eden görevli, size destek olma görevinin yanısıra 
kontrol fonksiyonuna da sahiptir, özellikle de tekerrür riskinin söz konusu olması halinde. 
 
Cezanın şartlı tescili halinde mahkuma nezaret eden görevli, mahkemeye/savcılığa belirli zamanlarda 
ve belirli vesilelerle nezaret faaliyetinin neticeleri hakkında rapor verir ve muhtemel önlemler önerir 
(örneğin mahkeme tâlimatı çıkarılması). Size bir mahkeme tâlimatı verilmiş ise, cezanın şartlı tescili 
halinde mahkuma nezaret eden görevli, bu mahkeme tâlimatına riayet etmenizde size destek olur ve 
bu konuda mahkemeye rapor verir.  
 
 
MAHKEMENİN/SAVCILIĞIN ROLÜ NEDİR? 
 
Mahkeme/Savcılık, cezanın şartlı tescili halinde mahkuma sosyal rehabilitasyon tâlimatı verir ve bunu 
kaldırabilir. Cezanın şartlı tescili halinde mahkuma sosyal rehabilitasyonun zamanından önce 
kaldırılmasına, cezanın şartlı tescili halinde mahkuma nezaret eden görevlinin vereceği raporlar temel 
teşkil eder. 
 
 
CEZANIN ŞARTLI TECİLİ HALİNDE MAHKUMA NEZARET EDEN GÖREVLİ İLE 
İŞBİRLİĞİNİZ NASIL OLACAKTIR? 
 
Yasalar gereği cezanın şartlı tescili halinde mahkuma nezaret eden görevli ile iletişim içinde kalmakla 
yükümlüsünüz. İletişim kurmaktan daimi biçimde kaçınmak, ceza hukuku kapsamında neticeler 
doğurabilir. İletişiminizin hangi sıklıkta olacağı, güncel sorunlarınıza, nezaret hedeflerine ve tekerrür 
riskine bağlı olarak sizin tarafınızdan ve cezanın şartlı tescili halinde mahkuma nezaret eden görevli 
tarafından beraberce belirlenir. 
 
Cezanın şartlı tescili halinde mahkuma nezaret eden görevli ile kuracağınız kişisel iletişim, içinde 
bulunduğunuz durumun olumlu anlamda değişmesine yönelik işbirliğine temel teşkil eder. Bu fırsattan 
yararlanın! 
 



 
 
 
 
CEZANIN ŞARTLI TECİLİ HALİNDE MAHKUMA SOSYAL REHABİLİTASYON NE 
ZAMAN SONA ERER? 
 
Nezaretin süresini mahkeme veya savcılık belirlemiştir. Genelde bu süre, deneme süresinin sona 
ermesiyle biter. Nezaret hedeflerine bundan daha önce ulaşılması veya bu hedeflere ulaşılmasının 
mümkün olmaması halinde, nezaretin sona erdirilmesi önerilir. 
 
 
 
ÖNERİ VE ELEŞTİRİLER 
 
İşimizi daha iyi hale getirebilmek için yapacağınız önerilere, isteklere ama aynı zamanda da 
şikayetlere müteşekkir kalacağız. Lütfen kurumlarımızdan birini telefonla arayınız veya bize yazınız: 
info@neustart.at. Teşekkürler! 
 
BAŞKA SORULAR? 
 
Başka sorularınız olması halinde, lütfen cezanın şartlı tescili halinde mahkuma nezaret eden görevliye 
veya NEUSTART kurumunun müdürüne başvurunuz. 
 
 
 
NEUSTART (Merkez: Castelligasse 17 | 1050 Viyana), nezaret çerçevesinde elde edilen kişisel bilgileri otomasyon destekli 
işleme almaktadır.  
 
Hem kadınların hem de erkeklerin bizim desteğimize ihtiyacı bulunmaktadır. Kadın ve erkek çalışanlardan oluşan dengeli bir 
karma kadro, suç eylemlerinin nedenlerinin ve neticelerinin ele alınmasında bizi uzman bir kurum haline getirmektedir. Bu 
bilgilendirme yazısının daha kolay anlaşılır olması açısından sadece eril ifade tarzını kullandık. 
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