koeln.polizei.nrw

bürgerorientiert · professionell · rechtsstaatlich

Öğrenciler arasında chatleşme/Sosyal medyada
çocuk pornografisi ve ‘‘Hate Speech‘‘ diye adlandırılan
nefret söylemleri
Köln ve Leverkusen’deki tüm okullara yönelik bilgilendirme
Sayın anne babalar ve veliler,
Okullar, son aylarda öğrenci chatlerinde, Whatsapp, Messenger ve benzer sosyal medyada
çocuk pornografisi içerikli fotoğraflar / videolar veya halkı kışkırtıcı içerikler belirledikleri ve bu
konuda nasıl davranılacağı konusunda tereddüt ettiklerinden polise başvurarak yardım istemektedirler.

Çocuklarınızı bilgilendirmeniz gereken konular:
• Çocuk/Genç pornografisi (Kısa süreli olsa dahi) bulundurmak/satın almak/dağıtmak suçtur.
Her bir fotoğraf / video gerçek bir istismar olayıdır.
Polis, cep telefonlarına (Tüm kişiler, fotoğraflar ve bilgiler), yaşının küçük olması nedeniyle
cezai ehliyeti olmayanlarınkiler de dahil olmak kaydıyla suç aleti olarak el koyabilir. Cep
telefonu sıfırlanabilir, alıkonulabilir ve münferit durumlarda sürekli olarak kullanımdan men
edilebilir.
• Bu tarz içerik gelmesi durumunda bunun kesinlikle paylaşılmaması ve gönderenin bunun
bir suç olduğu konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir! Anne baba vasıtasıyla polise suç
duyurusunda bulunulması da ayrıca gereklidir. (Bu duyuru online yapılabilir)
• Bu tarz içeriklerin paylaşıldığı gruplardan çıkılmalıdır
• Internet /sosyal medyada bu tarz içeriklere (Pornografik, halkı kışkırtıcı içerikler veya nasyonal sosyalist simgelere (Örneğin: Gamalı haç) rastlanıldığında cep telefonu operatörüne
veya polise haber verilmesi gerekmektedir.
Bu konuya ilişkin sorularınızı yanıtlamaya hazırız.
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Öğrenciler arasında chatleşme/ Sosyal medyada çocuk pornografisi ve ‘‘Hate Speech‘‘
diye adlandırılan nefret söylemleri
Konu hakkında tüm bilgiler: Suç duyurusu, cezai kovuşturma
Polis

Savcılık
Mahkeme

•

İhbarın alınması; Durum tespiti; Tanık/Mağdur ve suçlu/
suçluların kimliklerinin tesbiti; Delillerin tespiti;
• İlgililerin dinlenmesi / İfadelerinin alınması; El koyma; Verilerin
kaydı ve değerlendirilmesi;
• Polis soruşturması bitiminde savcılığa sevkç
Davanın kapatılması veya ceza kararnamesi veya davanın
açılması konusunda inceleme yapar
Dava açıldığındaki aşamalar: İlgililerin dinlenmesi. Deliller.
Değerlendirme. Karar.

Öğrenciler arasında chatleşme örneğindeki tedbirler: Pornografi ve / veya ırkçılık
Polis, suç unsuru
olmadığını araştırır.

olup Fotoğraf/Chat içeriklerini
değerlendirmek
Cezayı gerektirir
Pornografi yaymak
Çocuk/Genç pornografisi (18 yaş altı)
bulundurmak1
Cep telefonuna el konulması
Yaklaşık 6 - 12 hafta
sonra iadesi (Telefon sıfırlanabilir)
Suç aleti olarak müsaderesi
İmha/
Değerlendirme

Bir dizi tedbir daha eklenebilir.

1) Fotoğraf veya video izlenilmek üzere cep telefonuna indirildiğinden, ‘‘Öğrenciler arasında chatleşme‘‘ye dahil olan herkes bunları bulunduran kişi sayılır.

