
 
 
TAHLİYE OLANLARA YARDIM 
Yeni bir hayata başlamak 
 
HERKES BİR FIRSATI HAK EDER 
 
Nezaret hizmetlerinin ve gardiyanların yetkisi, tahliyeyle beraber sona erer. 
 
Biz, suç işlemeden yaşama çabanızda size destek olmaktayız. Özgür yaşamınızdaki planlarınızı 
somutlaştırmanızda muhatap olarak hizmetinizdeyiz. Resmi dairelerle ve sosyal kurumlarla olan 
iletişimimiz sayesinde geçim güvencesi kaynaklarına erişim sağlamanızda size destek olabiliriz. 
 
Size kulak verecek ve hayatınıza yeni bir yön verme çabanızda var gücüyle size destek olacak birine 
ihtiyacınız olduğunda biz yanınızdayız. 
 
 
TAHLİYEDE EŞLİK 
 
... 6 ay içerisinde tahliye edilecek olan ve geleceklerini yeniden hapse düşmeksizin şekillendirmek 
isteyenlere eşlik etmekteyiz. Sosyal danışmanlarımız, sizi cezaevinde ziyaret etmekte ve "içeriden 
dışarıya" giden yolda size eşlik etmektedir. 
 
İkili görüşmelerde ve grup görüşmelerinde iletişim imkânı sunmaktayız. 
 
... Nezaret alanında cezaevi nezaret hizmetleri ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışmaktayız. 
 
... Ayrıntılı bir bilgilendirme görüşmesinden sonra sizinle beraber bireysel hedeflerinizi belirlemekte ve 
tahliye olmanızdan sonra bunların hayata geçirilmesi için atılacak adımları planlamaktayız. Bu yolda 
hazırlık için cezaevinden gereken çıkışlarınızı cezaevi sorumlusu ile halletme işini de üstlenmekteyiz. 
 
... Tahliyenizi izleyen bu zorlu dönemde ve eşliğe ihtiyacınız olduğu sürece bir yıl sonrasına kadar 
muhatabınız olarak kalmaya devam etmekteyiz. 
 
 
TECRÜBELER 
 
Tüm cezaevlerinde iyi bir işbirliği mevcuttur. Hizmetlerimizden yılda yaklaşık 3.000 mahkum 
yararlanmaktadır. İyi bir hazırlık, başarının yarısı sayılır, o nedenle özellikle de tahliyelerinden aylar 
önce tahliye sonrası dönem için hazırlıklara başlamış olanlarla son derece iyi tecrübelere sahip 
bulunmaktayız. 
 
 
BİZİMLE ŞÖYLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ 
 
... Tahliyeden önce 
Cezaevindeki muhatap kişilerden her zaman NEUSTART ile bağlantıya geçmek istediğiniz ricasında 
bulunabilirsiniz. 
 
... Tahliyeden sonra 
Bize bizzat başvurabilirsiniz: Pazartesi-cuma günleri arası her gün 9 -12 saatleri arasında 
hizmetinizdeyiz. Ya da telefonla danışma randevusu alabilirsiniz. Telefon numarasını bilgilendirme 
yazısının altında bulacaksınız. 
 
Lütfen tahliye kâğıtlarınızı yanınızda getiriniz! 



 
 
 
 
NEREDE DANIŞMANLIK HİZMETİ BULABİLİRSİNİZ 
 
Yaşadığınız eyalette yetkili olan kurumu şu siteden bulabilirsiniz: www.neustart.at. Yetkili kuruma 
ilişkin bilgiyi şu telefondan alabilirsiniz:  01 | 545 95 60. 
 
Hizmetlerimize ilişkin sorularınız olması halinde, www.neustart.at sitesinden çevrimiçi danışmanlık 
hizmetimize de başvurabilirsiniz. 
 
"Bu kadar zor olduğu aklıma gelmezdi!" Karl S. (tahliyeden sonra) 
 
 
HİZMETLERİMİZ 
 
Tahliyenize 6 ay veya daha az bir süre kalmış ise, bizimle bağlantıya geçiniz. Tahliyeye ilişkin 
durumunuzu bizimle konuşunuz.  
 
Özellikle de şu durumlarda: 
... Ne yapacağınızı bilemiyorsanız; 
... Bir müşkül durum içerisinde iseniz veya müşkül durumla karşı karşıya kalma ihtimaliniz varsa, 
mesela: 

– Hapis yüzünden ev bulamama riski 
– Geçim güvencenizin olmaması 
– Borcunuzun, hukuki sorunlarınızın olması; 

... Kalacak yer arıyorsanız veya ev durumunuzu değiştirmek zorunda iseniz; 

... Resmi daireleri bilen birisine ihtiyacınız varsa; 

... Ailevi sorunlarınız varsa veya 

... Sadece birisiyle başbaşa görüşmek istiyorsanız. 
 
 
İŞİMİZİN AĞIRLIK NOKTALARI 
 
... Geçim güvencesi hukuki temelleri hakkında sizi bilgilendirmekteyiz. 
 
... Bölgenizdeki sosyal kuruluşların hizmetleri hakkında sizi bilgilendirmekteyiz. 
 
... Tahliyenizde size eşlik etmekte ve uyum sağlamanızda size yardımcı olmaktayız (kalacak yer, iş, 
eğitim veya istihdam, evraklar, geçim güvencesi, sosyal yeterlik, anlaşmazlıklarda yapıcı çözümler 
geliştirme, suç işlememe). 
 
... Cezaevinden görüş almakta ve burayla sizin menfaatleriniz doğrultusunda işbirliği yapmaktayız. 
 
 
ÖZGÜR YAŞAMINIZDAKİ İLK GÜNLERE İLİŞKİN TAVSİYELER 
 
... Tahliye belgesini iyi saklayın. Bu belge, iş ve işçi bulma kurumu, sosyal yardım dairesi, muhtarlık ve 
diğer kurumlarda resmi belge olarak geçerlidir. 
 
... Zaruri harcamalarınızın makbuzlarını iyi saklayın ki, sosyal yardım dairesinde bunları yeterince 
belgeleyebilesiniz (yol masrafları, giyecek masrafları, geceleme masrafları gibi). 
 
... İş ve işçi bulma kurumundan para alabilmeniz için burayla tahliyenizden hemen sonra bağlantıya 
geçilmelidir. İşsizlik parası (Arbeitslosengeld) veya müşkül durum yardımı (Notstandshilfe) alma 
hakkınız olması halinde, dilekçe verdiğiniz tarihten itibaren sigortalı ve bunu izleyen takvim ayından 
itibaren de gelir sahibi olursunuz. 



 
 
 
 
... Hesaplı bir geceleme / oturma olanağı bulmak kolay olmamaktadır: Burada zamanında planlama 
önemlidir! 
 
... Lütfen mahkumiyetinizin sona ermesinden itibaren sigortalı olmadığınızı dikkate alınız. 
 
 
"Aslolan dışarı çıkmak, herşey içeriden daha iyi! Düzenli bir yaşam, bir ev, bir iş, bir kadın .... ve bir 
sallanır koltuk istiyorum." Karl S. (hapiste) 
 
 
 
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? 
 
Size destek olabilmemiz için bizimle zamanında, daha hapisteyken bağlantıya geçiniz. Daha başka 
sorularınız olması halinde, kurumlarımızdan birine başvurmanız rica olunur. 
 
 
 
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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