
Bewährungshilfe
im AJSD

Was ist der AJSD?

Der Ambulante Justizsozialdienst Niedersachsen (AJSD) ist Teil 

der Niedersächsischen Justiz. Dort arbeiten rund 450 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, um Aufgaben der Bewährungshilfe, der 

Führungsaufsicht, der Gerichtshilfe und des Täter-Opfer-Aus-

gleichs wahrzunehmen. 

Justizsozialarbeiterinnen und Justizsozialarbeiter engagieren 

sich für die soziale Eingliederung von Straftäterinnen und 

Straftätern, unterstützen die Klientinnen und die Klienten, einen 

Haftantritt wegen unbezahlter Geldstrafen zu vermeiden, 

erstellen Berichte über Verfahrensbeteiligte und führen Kon-

fliktschlichtungen durch.

Wir kooperieren mit privaten Trägern und Netzwerkpartnern 

der Straffälligen- und Opferhilfe und unterstützen ehrenamt-

liches Engagement.

Der AJSD ist den Grundwerten von Toleranz, sozialer Gerech-

tigkeit, den Menschenrechten und der gewaltfreien Konfliktlö-

sung verpflichtet. 

Der AJSD leistet Präventionsarbeit für unsere Gesellschaft und 

trägt zur inneren Sicherheit bei.
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AJSD tarafından 
sunulan şartlı  
tahliye yardımı

Yayınlayan:
Aşağı Saksonya Adli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Mühlenstraße 5
26122 Oldenburg

Telefon 0441 2201220
E-posta adol-poststelle@justiz.niedersachsen.de

Ayrıntılı bilgileri www.ajsd.niedersachsen.de 
sayfamızda bulabilirsiniz

AJSD nedir?

Aşağı Saksonya Adli Sosyal Hizmetler Dairesi (AJSD) Aşağı 

Saksonya yargı sisteminin bir bölümüdür. Burada yaklaşık  

450 personel, denetimli serbestlik, iyi hal gözetim, adli sosyal 

hizmetler ve fail, mağdur uzlaştırma memuru olarak çalışmaktadır.

Adli Sosyal Hizmet Uzmanlan, suçluları topluma kazandırmaya 

çaba gösterir, hükümlüler tarafından ödenmeyen para cezaları-

nın hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesini önlemeyi destekler, 

dava tarafları hakkında rapor hazırlar ve çekişmelerde uzlaştır-

mayı gerçekleştirirler. Fail ve mağdur yardımı özel sponsorlar ve 

ağ ortaklarıyla işbirliği yapıyoruz ve gönüllü çalışmaları destekli-

yoruz.

AJSD, hoşgörü, sosyal adalet, insan hakları ve şiddet içerme-

yen çekişme çözümü gibi temel değerlere bağlıdır.

AJSD, toplumumuz için önleyici tedbir çalışması yapar ve iç 

güvenliğe katkıda bulunur.
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Yardım ve denetleme

Mahkeme sizi hapis cezasına çarptırıp sizi şartlı tahliye ile serbest 

bıraktı ya da cezanızın bir kısmını cezaevinde geçirdikten sonra 

mahkeme kararıyla erken tahliye oldunuz ve kalan cezanız şartlı 

tahliyeye çevrildi. Her iki durumda da mahkeme tarafından şartlı 

tahliye süresinin tamamı veya bir dönemi boyunca bir şartlı tahliye 

yardımcısı görevlendirebilir. Bu şartlı tahliye yardımcısı size yardımcı

ve destek olur.

Şartlı tahliye yardımcısı düzenli aralıklarla mahkeme mercilerine 

sizin güncel yaşam durumunuza ilişkin ve kişisel gelişiminize ya da 

şartlı tahliye mükellefiyetlerinizi ve/veya adlî talimatları yerine 

getirip getirmediğinize ilişkin bildirim yapmaktadır.

Aşağı Saksonya’da şartlı tahliye yardımının görevleri, Aşağı 

Saksonya Seyyar Adlî Sosyal Yardım Kurumu’nun (Alm.: Ambulan-

ter Justizsozialdienst Niedersachsen, AJSD) adlî sosyal çalışanlarınca 

yerine getirilir.

Şartlı tahliyenin amacı

Buradaki amaç, daha başka suçlar işlememeniz ya da şartlı tahliye 

mükellefiyetlerinizi ve/veya adlî talimatları yerine getirmenizdir. 

Şartlı tahliye süresinin dolumundan sonra ise hapis cezasının 

kaldırılması öngörülmektedir. 

Şartlı tahliye süresinin uzunluğu

Şartlı tahliye süresi en az iki, en fazla beş yıl sürer. Bu süre, 

mahkeme mercilerince sonradan kısaltılabilmekte ya da uzatılabil-

mektedir.

Şartlı tahliye yardımı nedir?

Yükümlülükler ve talimatlar

Şartlı tahliye süresi içinde mahkeme tarafından size tecil mükellefi-

yetleri ve/veya adlî talimatlar verilebilir. 

Bunlardan bazıları şu hususlar olabilir:

– işlenen suçun neden olduğu zararın telafi ve tazmini

– kamu yararına çalışmak

– bir kamu kuruluşuna veya devlet hazinesine bir miktar  

 paranın ödenmesi

– bir terapiye katılma

– ikametiniz, mesleğiniz, eğitiminiz ya da boş zamanınız  

 ile ilgili kararlara uyma

– belirli şahıs ve gruplar ile iletişim kurmama.

Prensip olarak şartlı tahliye mükellefiyetleri ve adlî talimatların 

değiştirilmesi ya da genişletilmesi mümkündür.

Şartlı tahliye yardımcınız sizi örneğin şu hususlarda destekler  

ve bilgilendirir

– işlediğiniz suç ya da bunun sonuçları ile yüzleşmenizde 

– ceza infaz kurumundan, terapi merkezinden veya diğer yatılı  

 tedavi veren kurumlardan tahliyenizle ilgili hazırlıklarda

– şartlı tahliye mükellefiyetleri ve/veya adlî talimatların yerine  

 getirilmesinde

– meslekî geleceğinize ilişkin planlamalarda

– kurumlar, danışma merkezleri ve diğer mercilerle iletişim  

 kurmada

– dilekçe ve yazıların kaleme alınmasında

– borçları düzenlemeye yönelik hazırlıklarda

– aile içinde, işverenlerle, ev sahibiyle v.d. olan kişisel  

 sorunların çözümünde.

Yardım ve denetleme

Mahkeme sizi hapis cezasına çarptırıp sizi şartlı tahliye ile serbest 

bıraktı ya da cezanızın bir kısmını cezaevinde geçirdikten sonra 

mahkeme kararıyla erken tahliye oldunuz ve kalan cezanız şartlı 

tahliyeye çevrildi. Her iki durumda da mahkeme tarafından şartlı 

tahliye süresinin tamamı veya bir dönemi boyunca bir şartlı tahliye 

yardımcısı görevlendirebilir. Bu şartlı tahliye yardımcısı size yardımcı

ve destek olur.

Şartlı tahliye yardımcısı düzenli aralıklarla mahkeme mercilerine 

sizin güncel yaşam durumunuza ilişkin ve kişisel gelişiminize ya da 

şartlı tahliye mükellefiyetlerinizi ve/veya adlî talimatları yerine 

getirip getirmediğinize ilişkin bildirim yapmaktadır.

Aşağı Saksonya’da şartlı tahliye yardımının görevleri, Aşağı 

Saksonya Seyyar Adlî Sosyal Yardım Kurumu’nun (Alm.: Ambulan-

ter Justizsozialdienst Niedersachsen, AJSD) adlî sosyal çalışanlarınca 

yerine getirilir.

Şartlı tahliyenin amacı

Buradaki amaç, daha başka suçlar işlememeniz ya da şartlı tahliye 

mükellefiyetlerinizi ve/veya adlî talimatları yerine getirmenizdir. 

Şartlı tahliye süresinin dolumundan sonra ise hapis cezasının 

kaldırılması öngörülmektedir. 

Şartlı tahliye süresinin uzunluğu

Şartlı tahliye süresi en az iki, en fazla beş yıl sürer. Bu süre, 

mahkeme mercilerince sonradan kısaltılabilmekte ya da uzatılabil-

mektedir.

Şartlı tahliye yardımı nedir?

Yükümlülükler ve talimatlar

Şartlı tahliye süresi içinde mahkeme tarafından size tecil mükellefi-

yetleri ve/veya adlî talimatlar verilebilir. 

Bunlardan bazıları şu hususlar olabilir:

– işlenen suçun neden olduğu zararın telafi ve tazmini

– kamu yararına çalışmak

– bir kamu kuruluşuna veya devlet hazinesine bir miktar  

 paranın ödenmesi

– bir terapiye katılma

– ikametiniz, mesleğiniz, eğitiminiz ya da boş zamanınız  

 ile ilgili kararlara uyma

– belirli şahıs ve gruplar ile iletişim kurmama.

Prensip olarak şartlı tahliye mükellefiyetleri ve adlî talimatların 

değiştirilmesi ya da genişletilmesi mümkündür.

Şartlı tahliye yardımcınız sizi örneğin şu hususlarda destekler  

ve bilgilendirir

– işlediğiniz suç ya da bunun sonuçları ile yüzleşmenizde 

– ceza infaz kurumundan, terapi merkezinden veya diğer yatılı  

 tedavi veren kurumlardan tahliyenizle ilgili hazırlıklarda

– şartlı tahliye mükellefiyetleri ve/veya adlî talimatların yerine  

 getirilmesinde

– meslekî geleceğinize ilişkin planlamalarda

– kurumlar, danışma merkezleri ve diğer mercilerle iletişim  

 kurmada

– dilekçe ve yazıların kaleme alınmasında

– borçları düzenlemeye yönelik hazırlıklarda

– aile içinde, işverenlerle, ev sahibiyle v.d. olan kişisel  

 sorunların çözümünde.


