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İletişim
Gençler için (14 – 17 yaş)
– Sosyal Merkez Kuzey’de ASD (genel sosyal hizmet)
 Mercatorstraße 40, 24106 Kiel
 Acil hat 0431 901-4691
– Sosyal Merkez’de ASD (genel sosyal hizmet)
 Sophienblatt 50b, 24114 Kiel
 Acil hat 0431 901-3673
– Sosyal Merkez Mettenhof’ta ASD (genel sosyal hizmet)
 Skandinaviendamm 299, 24109 Kiel
 Acil hat 0431 901-4632
– Sosyal Merkez Güney’de ASD (genel sosyal hizmet)
 Saarbrückenstraße 145, 24114 Kiel
 Acil hat 0431 901-3697
– Sosyal Merkez Gaarden’de ASD (genel sosyal hizmet)
 Bahnhofstraße 38 a, 24143 Kiel
 Acil hat 0431 901-4667
– Sosyal Merkez Doğu’da ASD (genel sosyal hizmet)
 Wischhofstraße 1 - 3, 24148 Kiel
 Acil hat 0431 901-4675
– “Reşit olmayan, yalnız yabancıların koruma altına
 alınması ve yetiştirilmesi konusunda yardım“ 
 çalışma grubu
 Sophienblatt 1, 24103 Kiel
 Acil hat 0431 901-3319

İletişim
Genç yetişkinler için (18 – 20 yaş)
 Genç yetişkinler için Çocuk Mahkemesi Yardım Hizmetleri
 Sophienblatt 50b, 24114 Kiel
 0431 901-3622; 0431 901-3623; 0431 901-3625

Gençlik Dairesi

Çocuk mahkemesi!  
… ya şimdi?



Bir suçun şüphelisi misin? Hırsızlık yaptın, birisine saldırıp 
onu yaraladın, ehliyetin olmadan araba kullandın, 
uyuşturucu satın aldın veya sattın yoksa daha da kötü bir 
şey mi yaptın ……?

Ceza davasının sonuçlanması haftalar veya aylar sürebilir. 
Bu, olaylar ve belki de bir şeyleri telafi etmek konusunda 
düşünmen için değerli bir zamandır. Çocuk Mahkemesi 
Yardım Hizmetlerinde yapabileceğin bir görüşme seni bu 
konuda destekleyebilir. Bazı durumlarda davayı duruşma 
gerçekleşmeden önce sona erdirmek mümkündür. Bir 
duruşma söz konusu olursa ona hazırlıklı olmak faydalı olur. 

Genç yetişkinlerde (18-20 yaş) ise çocuk ceza hukuku ile ge-
nel ceza hukuku arasından hangisinin uygulanacağına dair 
önemli sorunun açıklığa kavuşturulması gerekir.

Çocuk Mahkemesi Yardım Hizmetlerinde verilen 
danışmanlık ücretsizdir. Bir çocuk suç davasında kişisel 
gelişimin, güncel durumun ve olası mevcut sorunlar 
özellikle dikkate alınır.
 

Yetkili çocuk mahkemeleri sadece suçunu değil, aynı 
zamanda suçun öncesi ve sonrasındaki davranışını 
değerlendirir. Ayrıca günlük hayatın üstesinden gelme 
çabaların ve oluşan zararları telafi etmeyi denemen dikkate 
alınır.

Teklifimiz
— Seni bilgilendirir (gençsen ebeveynlerini de) ve 
 sorularını yanıtlarız:
 — Dava nasıl ilerler? 
 — Şimdi hükümlü müyüm?
— Seninle davanın olası sonuçları hakkında konuşuruz. 
— Gelişimin ve güncel durumun hakkında rapor 

oluştururuz.
— Mesleki eğitim, iş, maddi durum veya ev ile ilgili 

sorularına ilişkin danışmanlık veririz.
— Duruşmana katılırız.
— Pedagojik açıdan hangi adli kararın verilmesi gerektiğine 

dair bir tavsiyede bulunuruz.
— Esas duruşmadan sonra merak ettiğin konular ve sorular 

ile ilgili muhatap kişiniz.
— Adli yükümlülükleri ve talimatları denetleriz.
— Çocuk cezasının görüldüğü sıralarda ve cezaevinde 

bulunulduğunda muhatap kişi oluruz.
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Gençlere ve genç yetişkinlere yönelik Çocuk 
Mahkemesi Yardım Hizmetleri danışmanlık 
verir, aracılık ve eşlik eder – savcılıktan, mahke-
meden ve avukatlardan bağımsız olarak


