
Sevgili Veliler!

Büyük bir olasılıkla oğlunuzun veya
kızınızın cep telofonu var. Cep 
telefonları, velilerin çocuklarıyla 
kontakda olabilmeleri için önemli ve 
insana güven veriyor. Cep telefonu 
gençlerin kendi aralarında kontakta 
olmalari için de önemli.   
Cep telefonları devamlı güçlü 
özelliklere sahip oluyorlar. 
Bilgisayarın yaptığı bir çok şeyi, 
müzik, resim ve video  çalışmasını 
yapabilir, direkt kablosuz internete 
girip bağlanabilirsiniz  (bu işleme 
Bluetooth deniliyor).

Dikkat cep telofonu tehlikeli 
olabilir!

Bazı gençler cep telefonlarına ve 
bilgisayarlarına şiddet ve porno 
videosu yüklüyorlar ve kendi 
aralarında değiş tokuş yapıyorlar 
(Bleutooth).

Cep telefonlarında şiddet 
videoları: Gençler kendilerini 
suçlu duruma getiriyor!

Bazı gençler şiddet hareketlerini 
kendileri filme alıyorlar. Bu şiddet 

hareketleri için beraber olup kurban 
belirliyorlar  ve onu dövüyorlar.
.Şayet bu videolar gerçeği 
yansıtıyorsa, insan yaralama suçuna 
dahildir ve Gençlik Mahkemesince 
ağır ceza ile cezalandırılır(§223 
Cezakanunu)
. Sadece film yapımı değil şiddet 
filmi dağıtımıda cezaya tabidir(§ 131 
Cezakanunu).

Çocuğum dövüldüğünde ve 
filme alındığında ne 
yapmalıyım? 

Bu tip şiddete maruz olan çocuklar 
sadece vücutsal yaralanmalar değil 
uzun ruhsal rahatsızlıklar da 
yaşıyorlar.
Şayet çocuğunuz böyle bir şeye 
maruz kaldıysa  çocuğunuza sorun 
ve yardım edin.
Eğer psikolojik danışmaya ihtiyaç 
duyuyorsanız, Psikososyal Danışma 
Dairesi’ne baş vurunuz. 
Neuköllndeki adresleri arka sayfada 
bulabilirsinız.

Veliler kendilerini suçlu 
konuma getirirler!

• Eğer çocucuklarının şiddet 
videolarını cep telefonunda veya 
bilgisayarda bulunmasına 
müsade ederlerse

• Başka çocuklara göstermelerine 
izin verirlerse

• böyle videoların çocuklarının 
başka çocuklara dağıtmasına 
imkan verirlerse. (§ 15 Gençliği 
Koruma Kanunu)

Ne yapmalı?

Kendinizi bilgilendiriniz.
Oğlunuzla ve kızınızla konuşun.
Cep telefonlarına, bilgisayarlarına bu 
tip videolar kaydettilerse, cep 
telefonu ve bilisayar kaydına bakın 
ve silin. Çocuğunuzla anlaşın, bir 
daha bu tip videoları kaydetmesin ve 
biriktirmesin veya kendisi yapmasın. 
Sınır koyun.

Çocuğunuzu ücretsiz Medya 
kurslarına gönderip güçlendirin. 
Örnegin Çoçuk ve Gençlik evlerinde 
bilgisayar ehliyeti “Comp@ss” 
yardımıyla.

www.compass-berlin.de
veya

www.neukoelln-jugend.de



Başvurulacak yerler

Cep telefonu ve bilgisayardan anlamıyor 
musunuz? Önemli değil, biz size yardımcı 

oluruz. Bize uğrayın 

• NetJu e.V.,  606 90 841 
Hannemannstraße 74

• Gençlik ve Kültür Merkezi 
Wutzkyallee,  661 62 09

Wutzkyallee 88 
 

• Çocuk ve Gençlik Merkezi 
Lessinghöhe,  687 31 73

 Mittelweg 30 

Şayet çocuğunuz böyle bir olaya maruz 
kaldıysa ve psikolojik danışma isterseniz 

• Psikososyal Danışma Dairesi
Böhmische Straße 39,  688 74 80

Britzer Damm 93,  680 91 242

Polis Danışma  Dairesi: 
5.Polis Şubesi, Prevantif Bölümü,

 4664 5042-00/-10/-30

Berlin genelinde Medya Bilgi Merkezlerinin 
adreslerini aşağıdaki adreslerden 

bulabilirsiniz
www.neukoelln-

jugend.de/medienschutz/mkz
veya

www.jugendnetz-berlin.de

Berlin Neukölln Belediyesi
Neukölln Gençlik Dairesi

Karl-Marx-Straße 282
12040 Berlin

 6809-2750
Fax: 6809-4546

Aşağıdaki adreste sizin için internette 
ek bilgiler ve danışma adresleri 

topladık

www.neukoelln-
jugend.de/medienschutz

 

Neukölln Gençlik Dairesi bilgilendiriyor:

„Happy Slapping“

Cep telefonlarında ve 
Bilgisayarlarda Şiddet Videoları

Veliler için 
Bilgi

Broşürü
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