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“Anne babalar ve 
çocuklar birbirlerine 
saygili bir sekilde yardimci 
olmalidirlar”. 
                    Isviçre yurttaslik yasasi.

Sokaktaki davranislarindan dolayi, yetiskinler 
kadar ergin olmayanlar da ayni kurallara 
uymalidirlar: 

Polis genellikle sunlari yasakliyor.

•	 Tehlikeli oyunlar oynamak
•	 Yere kagit, artik vb seyler atmak
•	 Yere tükürmek ve isemek

Ergin olmayanlarin atesli silah veya yaralayici 
alet kullanmalari kesinlikle yasaktir.

12 cm acilan ve agzi 5 cm yi geçen hertür 
otomotik, elle acilan veya kelebek biçaklar 
yasaktir. 

Bilincli yaralamak icin kullanilan tüm aletler: 
(çomak, bezball, çin bicagi, sise vb) yasaktir.

Ogrenciler okula tehlikeli alet veya sahte 
silah götüremezler

Çocuklar ve gencler erginlik yasina kadar (18 yas) anne babalarinin 
veya onlarin resmi temsilcilerinin sorumluluklari altindadirlar.

Bu kilavuz herseyi içermiyor. Sadece anne babalara bir hatirlatmada 
bulunuyor. Ergin yasta olmayanlarin yasalar geregince nelere uymalari 
gerektigini, egitimin ve karsilikli diyalogun önemini belirtiyor. Anne 
baba olmak herzaman kolay degil.  

Bu yazilanlar kafanizda bazi sorular uyandirabilir. Kafanizi kurcalayan 
her soru icin, (mediyatör) arabulucusuna, okul hastabakicisina, 
ögretmenine, okul müdürlügüne, polis veya degisik dernek ve 
kuruluslara danisabilirsiniz. Özellikle, asagida adi geçen dernek veya 
kurumlar.

BABALAR

Jura kantonu 

cumuhriyeti asayidaki 

kurumlarin 

yardimi ile;…

Jura kantonu, ögrenci 

velileri dernegi 

federasyonu, bagimlilar 

kurumu, gastrojura, ve 

ticari birlikler.

Yayin sahibi: önlem 

kampanyasi. 

Tekrar yayin yapma 

hakkina sahip. 

“soif de… (istek…)” 

Lozan belediyesi 2005.

çocuklar ve erginlik 
çagindakiler için kücük 
bir hatirlatma

Çocuk büyüdükçe daha fazla 

özgürlüklerden yararlanir ve yeni 

deneyimler yasar. 

Coçuklarinin kisiliklerini 

kazanmalarinda anne babalar, onlarin 

yaninda olmalidirlar. Anne babalara 

bu görevlerinde destek olmak amaci 

ile yetkililer bazi yasalar ilan etmistir.

Bu kilavuzda da basta gelen temel 

maddeler secilip bir araya getirilmistir.

Umumi yerlerde bulunan 
herkese (yetiskin veya 
kücük) polis kimlik kontrolu 
yapabilir.

Uyusturucu, 
iliskiler ve alkol 

üzerine ögrenmek 
istediginiz bilgiler 

icin bu siteye 
girebilirsiniz

Anne

Silah (tehlikeli araclar)

Umumi yerler

Anne baba olmak: 

önemli bir rol

Avec le soutien de

Ve
rs

io
n:

 TU
RC

 -
  1

2.
20

04

	(uyusturucu ve alkol problemlileri)

OKUL’DA

DISARI’DA

... oglunuz 
bana sorun 
yaratiyor...

... matematik 
ögretmeni 
sizmisiniz !

... Biraz daha 
açiklayamazmisiniz ?

... nelere izin 
vardir ?

•	 Bagimlilar kurumu; Trans-AT	

Delémont : 032 421 80 80 	
Porrentruy : 032 466 87 66

•	 Bölgesel sosyal servisler (SSR)	
Franches-Montagnes: 032 957 65 20	
Ajoie et Clos-du-Doubs: 032 465 11 20 	
Delémont : 032 421 72 72

•	 Aile planlamasi 	
Delémont et Le Noirmont : 032 422 34 44 	
Porrentruy : 032 466 66 44 

•	 Egitime açik faliyetler (AEMO)	
032 423 33 88

•	 Çocuklar ve gencler icin tibbi psikolojik 	
merkezler (CMPEA) 	
Delémont : 032 420 51 80 	
Porrentruy : 032 467 36 20	
Saignelégier : 032 420 47 00

•	 Assistani bu numarada bedava arayabilirsiniz 147



Ilk ve orta ögretim 
olmak üzere 
zorunlu egitim 
6 yasinda baslar.

Zorunlu egitim ve egitimini uzatan ögrencilerin okulda alkollü içki 
ve sigara kullanmalari yasaktir. (okul müdürlügü).

Kanun 16 yasindan kücüklere 
alkol satilmasini ve ikram 
edilmesini yasakliyor.

•	 Bira ve sarap: satmak ve teslim 	
etmek 16 yasindan itibaren.

•	 Yüzde 6 alkolü içeren mix-mesrubatlar 	
(alcopop) premix, kokteyl, 	
aperetif ve tüm agir içkiler: 	
satmak ve teslim etmek 	
18 yasindan itibaren.

Sigara sagliga zararlidir. 
Erken yasta sigaraya baslamak bagimlilik 
riskini yükseltir.

Bir çocuk, bir genç veya bir yetiskin asagida yazili yasa disi bir olaya 
katilmissa, bundan dolayi ceza alabilir.

Mülkiyete zarar:
   Mülkiyete zarar, yakip yikma, duvarlara yazi yazma.
   Kamusal araclara bedava binmek
   Hirsizlik, yataklik etme, grup hirsizlik, esya calmak.

Kisiye zarar:
   Santajla para alma, tehdit 
   Satasma veya cinsel saldiri, 
   Kasitli vurma, yaralama, dikkatsizlik sonucu yaralama, kavga
   Sözlü satasma (asagilama) veya fiziki saldiri

Sayet ergin olmayan biri yukarida yazili yasaya aykiri herhangi bir 
faktörün kurbani ise, bunu anne babasina veya güvenilir bir kisiye 
anlatmalidir, ve bunun ciddiye 
alinmasi gerek.

Yada bu tür saldirilari, jandarmayi 
su numarada (117) arayip 
anlatmalidir ki suçlular cezasiz 
kalmasin.

Yukarida yazilanlarin cezasi ; 
para cezasindan 
hapis cezasina 
kadar gider

ve umumi yerler
16 yasindan kücükler bulunduklari belediye’nin yasalarini göz önünde 
bulundurmak sarti ile ; anne babalari veya velileri izin verirse gece 
saat 22 kadar disarida kalabilirler.

zorunlu egitim ve 
egitimini uzatan 
ögrenciler düzenli 
olarak okula gitmek 
zorundadirlar. 

Anne babalar çocuklarina bakmakla yukumludurler. Onlarin 
duzenli olarak okula gitmelerinden sorumludurlar, her hangi 
bir devamsizlik (istiyerek veya istekdisi) söz konusu olursa, 
bu durum para cezasina kadar gider.

Kanunen uyusturucunun hertürünü üretmek, 
teslim etmek, satmak, satin almak ve kullanmak 
yasaktir. Ne tür olursa olsun: ister hafif (kenevir, 
ot, mariuana denilen uyusturucu, esrar, hashas 
vb…) ister yapay: (extasy vb) ister sert: (kokain 
vb).

Uyusturucunun sagliga zararli oldugu açikça 
biliniyor. Ona ilgi çabuk baslayabilir, ilk 
kullanimda su gibi durumlara dikkat edilir. 
(demotivasyon, okula devamsizlik, davranis 
bozuklugu vb).

Okul çagi

Alkol ve sigara

Gece çikmalari

Siddet
Uyusturucu 

Yasaya aykiri davranis ve siddet

Siddet, irkcilik ve porno icerikli 
video ve dvd… 

16 yasindan kücüklere yasaktir.

Orman 
yasasinin 

gecerli 
oldugu okul !

Burada okul 
kurallarina uymak 

zorundayiz !

... Alkol’a 
ihtiyacimiz 

yok…
... Zaten 

dersler bizi 
biktirmis !

... Internet ! Te 
her zaman guzel 

seyler yok.

... Su ikisi do
gru yolda 
degiller !

... Bir keresinde’ 
de kavga 

etmeyelim !...

Yazi tahtasini 
silecek bir 
gönüllü ?...

Alkol içecek 
yastamisin ? Içmek için 

senelerce 
beklenmez !

PAT !   K
UT !

Sadece yetiskin bir kisi 
yanlarinda ise ve tüm 

sorumluluklari üstlenirse.

• 14 yasindan kücükler 
saat 21 den sonra tek basina 
sinema ve spor gösterilerine 

katilamazlar.

• Zorunlu egitim ve egitimini 
uzatan ögrenciler 

saat 21 den sonra baslayan 
alkolsuz umumi yerlere, spor 

eglencelerine, köy senligi, karnaval, 
acik hava festivali gibi eglendirici yerlere 

yanliz gidemezler.

•	 Zorunlu egitimini uzatan ögrenciler çagindakiler alkol satilan 
umumi yerlere, diskotek, dansing ve dansli gösteri yerlerine gidemezler 
(diskomobil…)

12 yasindan itibaren tüm genclere acik alanlar (yerler)
•	 Espaces-jeunes aux Franches-Montagnes	

Rue du 23 juin 12, 2340 Le Noirmont.
•	 Espaces-jeunes régional de Delémont (ARTsenal), 	

La Promenade 2, Case postale 2152, 2800 Delémont


