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Çocukların ve gençlerin dijital eğlence faaliyetlerine
tereddüt etmeden dahil olabilmeleri için muhtemel risk ve
tehlikelerin etkili bir şekilde önlenmesi gerekir. Bu yüzden,
Elisabeth Secker
Eğlence Yazılımı Öz
Düzenleme Kuruluşu, USK
Genel Müdürü

gençleri medyanın zararlı etkilerinden korumanın pratik
ve gündelik yaşamda faydalanılabilir yolu meseleyi her
zamankinden daha çok bütünsellik içinde görmek ve
geleceğe yönelik bir bakış açısına sahip olmaktır. Bu,
çocukların ve gençlerin korunmasının yanı sıra medya

Sevgili Okuyucular,

okuryazarlığının teşvik edilmesini ve dijital dünyada oryantasyonun sağlanmasını da içerir. Toplumun genelini
ilgilendiren gençlerin korunması görevi ebeveynlerin, dev-

Dijital oyunlar geçtiğimiz birkaç on yıldan bu yana birçok

letin ve şirketlerin müşterek sorumluluğundadır. USK yaş

insan için gündelik yaşamlarının olağan unsurları haline

işaretleri 25 yılı aşkın bir süredir buna önemli katkılarda

geldi. Son yıllardaki gelişmeler ise oyunların sadece

bulunmaktadır.

eğlence değil aynı zamanda öğrenim ortamları, kültür
varlıkları ve sanat da olabileceğini göstermiştir. Dijital

Oyun ve uygulama hizmetleri sağlayıcılarının devlet

oyunlar, en az onları kullanan ve tasarlayan kişiler kadar

tarafından tanınan öz düzenleme kuruluşu olarak, gençleri

çeşitlidirler: Yelpazeleri tıpkı kitap veya filmler olduğu

medyanın zararlı etkilerinden nasıl korunacağını mümkün

gibi aşağı yukarı hayal gücümüzün erişebileceği yerler

olduğunca kolay ve anlaşılır bir şekilde açıklamak bizim

kadar genişler.

için önemlidir. Bu yüzden bu broşürde bize en sık yöneltilen soruları yanıtlıyoruz.
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Devlet, çocukları ve gençleri bilgisayar
oyunlarından etkilenme risk ve tehlikelerine karşı korumak için ne yapıyor?
Almanya, dünyanın geneliyle karşılaştırıldığında çocuklar
ve gençler için sunulan dijital oyunların kontrolü konusunda bilhassa bağlayıcı kurallara sahiptir. Hangi
kuralların geçerli olduğu, bu oyunların kullanıcılara ne
şekilde ulaştığına bağlıdır - veri taşıyıcılarla mı yoksa
tamamen dijital olarak mı? Bunun anlamı şudur:
Mağazalardan disk veya oyun modülleri vb. veri taşıma
ortamlarında temin edilebilen oyunlar, Gençlerin
Korunması Yasası (JuSchG) kapsamına girer. Yalnızca
internette sunulan yani doğrudan tarayıcıdan veya bir
satış platformu aracılığıyla (Steam ya da Google Play
Store gibi) dijital bir mağazadan ulaşılan oyun ve uygulamalar, eyaletlerde geçerli Gençlerin İletişim Organlarında
Korunması Eyalet Anlaşması (JMStV) ile düzenlenir.

6

Veri taşıma ortamlarındaki bilgisayar oyunları alenen

Yaş sınırı tespiti her zaman daimi OLJB temsilcileri

çocukların veya gençlerin erişimine açık olacaksa, 2003

tarafından gerçekleştirilir ve bu nedenle yasal adımlar

itibarıyla JuSchG mad. 12 para. 1 uyarınca yaş grupları

başlatmanın mümkün olduğu resmi bir idari işlem sayılır.

için izin veriliyor olmaları gerekmektedir. Bu da
yayınlanmadan önce yaş sınırları belirlenmeden onlara

Dolayısıyla veri taşıma ortamlarındaki oyunların kontrolü

satılamayacakları, devredilemeyecekleri veya ekranlarda

ülke çapında standart bir şekilde düzenlenmektedir. Bu

gösterilmeyecekleri anlamına gelir.

kontrol, devlet Almanya bilgisayar oyunları sektörünün öz
düzenleme kurumu olarak USK (Unterhaltungssoftware

Gençlerin Korunması Yasası federal bir yasadır. Bu yasa,
veri taşıma ortamlarındaki bilgisayar oyunlarının yaş
işaretlerinin tayini görevini 16 federal eyaletin gençlik
bakanlıklarına devreder. Bu eyaletler, tüm eyalet
bakanlıkları için yaş işaretlerinin tayini görevinin
sorumluluğunun Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki yetkili
bakanlıkta olacağı konusunda anlaşmışlardır. Bu amaçla
Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, En Üst Eyalet Gençlik
Makamlarının (OLJB) daimi temsilcileri olarak
çalışanlarını doğrudan her bir kontrol prosedürüne dahil
olacak şekilde görevlendirir.
8

Selbstkontrolle) işbirliğinde gerçekleştirilir.

2

USK kimdir
ve ne yapar?
Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), bilgisayar
oyunları sektöründe gönüllü faaliyet yürüten bir kurumudur ve Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware
(FSU) GmbH tarafından desteklenir.
Kamu yararına çalışan bu sınırlı sorumlu şirketin ortağı,
oyun geliştiren, üreten ve Almanya‘da satışını
gerçekleştiren sektörün endüstri birliğidir (game - Verband der deutschen Games-Branche e.V.). Ortak sınırlı
sorumlu ticari riskini üstlenmekle birlikte, yaş işaretleri
için sorumluluk taşımamaktadır.
USK, Almanya‘daki bilgisayar oyunlarının kontrolünden
sorumludur ve hem Gençlerin Korunması Yasası hem de
çevrimiçi alana yönelik Gençlerin İletişim Organlarında
Korunması Eyalet Anlaşması kapsamında sorumlu öz
11

düzenleme kuruluşu olarak devlet tarafından tanınır. Gen-

USK bir danışma kurulundan tavsiyeler alır. Bu kurul, USK

çlerin Korunması Yasası çerçevesinde resmi temsilciler

ilkelerini ve kılavuz kriterleri tanımlar, araştırmacıları ve

bir USK prosedürünü takiben bağımsız gençliğin

gençlerin korunması uzmanlarını onaylar. Danışma kurulu

korunması uzmanlarının tavsiyesi üzerine yasal yaş

üyeleri arasında kilise, medya pedagojisi, federal ve eyalet

işaretlerini belirler. USK bununla birlikte uluslararası IARC

gençlik bakanlıkları, gençler için zararlı iletişim

sistemi dahilindeki çevrimiçi oyun ve uygulamalara yöne-

organlarının federal denetim merkezi (BPjM), gençlik

lik de yaş işaretleri tahsis eder.

organizasyonları, gençlerin iletişim organlarında
korunması komisyonu (KJM) ve bilgisayar oyunları sekt-

USK, oyunların mevcut olan çok çeşitli oyun
platformlarında teknik ve içerik bakımından kontrol edilebilmesi için gayret gösterir. Dolayısıyla USK, tüm kriterleri ve üzerinde mutabık kalınan süreleri dikkate alarak kontrol prosedürlerinin sorunsuz yürütülmesinden
sorumludur. Bu kapsamdaki görevler, kontrol prosedürlerinin organizasyonundan kontrol prosedürüne katılan herkesin eğitimine kadar uzanır.

12

örü temsilcileri ile gençliğin korunması uzmanları yer alır.

3

Bir oyun nasıl kontrol edilir
ve yaş sınırına kim karar verir?
Kriterler
Bilgisayar oyunlarının yaş sınıflandırması için mevcut belirli
kriterler vardır. Bu kriterler USK ve En Üst Eyalet Gençlik
Makamları işbirliği ile ve BPjM‘nin asıl kararı dikkate alınarak
geliştirilmiştir ve hangi hususların çocukların ve gençlerin
gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini açıklar (bkz.
sayfa 20 ila 39).

Oyun araştırmacıları
Oyun araştırmacıları, kontrol edilmeden önce bir oyunu
oynamaktan sorumludur. Ardından gençliğin korunması
uzmanlarıyla birlikte bir kontrol heyetine oyun hakkında
sunum yaparlar. Oyun araştırmacıları heyete yaş
sınıflandırması tavsiyesinde bulunmaz. Heyetin oyun
mekanizmaları hakkındaki sorularını yanıtlamaya daima
hazır durumdadırlar.
14

Gençliğin korunması uzmanları

hen) gibi medya öz düzenleme kuruluşlarında deneyim

Kontrol prosedürü kapsamında USK kontrol heyeti

sahibidir.

2003‘ten beri dört gönüllü gençliğin korunması uzmanı
ve bir En Üst Eyalet Gençlik Makamı (OLJB) daimi temsil-

Sürekli değişen ve çoğulcu, basit çoğunlukla karar veren

cisinden oluşmaktadır. Yaklaşık elli uzman, En Üst Eyalet

kontrol heyetleri söz konusu olduğundan, oyunlar farklı

Gençlik Makamları ve bilgisayar oyunları sektörünün

bakış açılarıyla değerlendirilebilir ve bu da kontrol süre-

müşterek tavsiyesi üzerine USK danışma kurulu

cinde mükemmel bir kalite niteliği teşkil eder. Uzmanlar

tarafından belirlenir.

OLJB daimi temsilcisine yaş sınıflandırması önerisinde
bulunur.

Gençliğin korunması uzmanları hem USK hem de oyun
sektöründen bağımsızdır, bu da bilgisayar oyunları sekt-

USK‘deki OLJB daimi temsilcisi

öründen çalışmıyor olmaları gerektiği anlamına gelir.

Kontrol heyeti tarafından önerilen yaş sınıflandırması,

Tamamı, çocukların ve gençlerin medya kullanımı ve

hizmet sağlayıcı veya daimi temsilci belirlenen süre

medya deneyimiyle ilgili mesleklerde faaliyet gösterirler.

içinde temyiz etmedikçe En Üst Eyalet Gençlik Makamları

Bunlar, örneğin gençlik daireleri, bilimsel kurumlar, kilise

(OLJB) daimi temsilcisi tarafından yaş sınırına ilişkin

kurumları veya gönüllü gençlik yardım hizmeti

kendi kararı olarak kabul edilir.

sağlayıcılarda gerçekleştirilen faaliyetleri içerir. Birçoğu

16

aynı zamanda FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Film-

Yaş sınırı OLJB tarafından kabul edildikten sonra kontro-

wirtschaft) veya FSF (Freiwillige Selbstkontrolle Fernse-

lün sonucu bilgisayar oyunu ambalajları ve veri taşıyıcıları
17

üzerine yaş göstergesi olarak ve aynı zamanda internet-

Üretici oyunu ibraz eder

teki oyunlarda USK tarafından kontrol edilip OLJB
tarafından onaylandığına dair bir ibare şeklinde görülebiAraştırmacı sunum hazırlar

lir.
Kontrol sonuçları www.usk.de adresindeki kontrol veri

Kontrol heyetine sunum

tabanında bulunabilir.

Uzmanların belirlenecek sınır veya işaret kullanılmaması tavsiyesi

OLJB‘deki daimi temsilci
yaş sınırını
onaylar veya reddeder

Üretici
kabul eder
Lidia Grashof

Uwe Engelhard

USK‘daki Yüksek Devlet Gençlik Servi-

USK‘daki Yüksek Devlet Gençlik Servi-

si‘nin (OLJB) daimi temsilcisi

si‘nin (OLJB) daimi temsilcisi

Üretici
temyiz eder

OLJB‘deki daimi temsilci
temyiz eder

Karar en fazla iki makama
daha gider

Kontrol prosedürünün sonu

4

Hangi yaş işaretleri
ve kriterler vardır?

tarafından henüz tam olarak anlaşılması ve hakim
olunması gerekmedikleri anlamına gelir.
»Yaş sınırı olmaksızın serbest«

JuSchG md. 14
uyarınca yaş sınırı
olmaksızın serbest

işareti için kriterler
»Yaş sınırı olmaksızın serbest« yaş işaretine sahip oyunlar
sakıncalı şiddet tasvirleri içermez ve çocukların sürekli
korku içinde kalmasına sebep olmaz. Tipik çocuk
oyunlarında, oyun evreni genellikle dostane ve rengârenk

Oyun içerikleri ve türler

bir izlenim bırakır. Oyunun sakin yapısı küçük çocukları

Yaş sınırı olmayan oyunlar, gençlerin korunması

eylemde bulunmaya yönelik yüksek bir baskı altına sok-

bakımından çocuklar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi

maz. Oyundaki görevler de çocuklara uygun olur.

olmadığı sürece çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik olabilir. Bunlar örn. beceri ve masa oyunları gibi aile

Öte yandan yaş işareti, oyunun okul öncesi çocuklar için

dostu oyunları ya da spor oyunlarını, simülasyonları,

uygun veya pedagojik açıdan kıymetli olup olmadığı,

düşünce oyunlarını, macera oyunları ve rol oyunlarını içe-

oyuna teknik olarak ve içerik bakımından hakim olup

rebilir. Bu yaş işaretine sahip oyunlar bütünüyle karmaşık

olamayacakları, oyunun görev ve grafiklerinin her zaman

ve nasıl oynanacağını öğrenmesi zor olabilir. Bu, içerik
açısından sakıncasız oldukları sürece küçük çocuklar
20

21

çocuklara uygun bir şekilde tasarlanıp tasarlanmadığı ya
da metin görüntülerinin ve konuşulan dilin okul öncesi
çağındaki çocuklar tarafından anlaşılıp anlaşılmayacağı
hakkında herhangi bir bilgi vermez.
Ebeveynler için ipuçları: Her satın alma işlemi öncesinde
oyunun içeriği hakkında bilgi alın (örn. internetten) ya da
satış temsilcisine danışın.

Snipperclips
Nintendo

FIFA 19
EA Sports

SingStar
Sony Interactive Entertainment

Cities: Skylines
Koch Media

JuSchG md. 14
uyarınca 6 yaşından
büyükler için serbest

»6 yaşından büyükler için serbest«
işareti için kriterler
6 ila 11 yaş arası çocuklar, medya içeriklerini daha farklı ve
mesafeli bir şekilde değerlendirme yeteneği geliştirirler.
Oyun evreni ve gerçeklik arasında ayrım yapmayı giderek

Oyun içerikleri ve türler

daha çok öğrenirler. Bununla birlikte, kısa gerilim anları ve

Bu oyunlar ağırlıklı olarak daha heyecan verici ve reka-

molalarla hafifletilmiş eylemde bulunma baskısı ile başa

betçi olabilecek aile dostu oyunlardır - örneğin daha yük-

çıkabilirler.

sek oyun hızına ve daha karmaşık oyun görevlerine sahip
olabilirler. Bunlar arasında hızlı tempolu yarış oyunları,

Oyun görevleri daha tempoludur ve genellikle yaş sınırı

inşa etme-strateji oyunları, macera ve rol yapma oyunları

olmayan oyunlara kıyasla daha iyi el-göz koordinasyonu

sayılabilir.

gerektirirler. Bu yaş grubuna yönelik çoğu oyun konsepti
spor müsabakalarına veya beceriye dayanır, sahne olarak
fantezi dünyalar veya oyun karakterleri olarak ünlü çizgi
roman ve animasyon kahramanları içerir. Grafik tasarım
ve ana olay sayesinde, küçük ilkokul çağı çocukları bile
oyunla aralarına kolayca mesafe koyabilir.

24
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Oyun karakterleri arasında bir karşıtlık söz konusu olursa,
bu çatışmalar gündelik yaşamın gerçekliğiyle
karıştırılamaz. Bunun yerine, masalsı veya soyut-sembolik bir şekilde sunulurlar. Bu çerçeve içinde geliştirilmiş
dövüş sahneleri çocukları tedirgin etmez ve sosyal açıdan
zararlı rol modelleri teşkil etmez.
6 yaşındaki çocukları kabul edilemeyecek strese maruz

Spyro Reignited Trilogy
Activision

The Sims 4
Electronic Arts

Minecraft
Microsoft

Fe
Electronic Arts

bırakan, sürekli korku içinde bırakan veya duygusal olarak
aşırı zorlayan ya da işitsel ve/veya görsel olarak haddinden
fazla uyaran oyunlar bundan hariç tutulmuştur.

JuSchG md. 14
uyarınca 12 yaşından
büyükler için serbest

bilirler. Savaş veya çatışmalar, 12 yaşındaki çocukların da
kendilerinin hayali bir oyun dünyasının parçası olduğunu
açıkça anlayabilecek şekilde tasvir edilir ve çerçevelenir. Bu
yaş grubu, oyun görevlerini yerine getirirken daha uzun süreli
gerilim ve daha fazla baskı ile başa çıkabilir. Genellikle daha

Oyun içerikleri ve türler

karmaşık olan görevler sürekli soyut ve mantıklı düşünme

Bu oyunlar genellikle belirgin düzeyde daha fazla savaş

becerileri gerektirir. Bu doğrultuda oyuncuların el-göz koor-

odaklıdır. Oyun senaryoları çoğunlukla oyuncular için yete-

dinasyonu becerilerine yönelik gereksinimler de artar.

rince mesafe koyma seçeneği sunacak şekilde tarihsel, çizgi
roman türünde, fütüristik veya masalsı-mistik bir konu çer-

Bu işarete sahip birçok oyun fantastik yaratıkları karşıt

çevesinde gelişir. Bu yaş sınırı arcade, strateji ve rol yapma

karakterler olarak gösterir, geçmiş veya geleceğin

oyunlarıyla birlikte bazı askeri simülasyonları ve aynı

toplumlarındaki teknolojik büyülenmeye ya da söylence ve

zamanda klasik maceraları ya da karma türleri içerir.

efsanelerle dolu destansı bir dünyada kahraman olma motivasyonuna dayanır.

»12 yaşından büyükler için serbest«
işareti için kriterler
12 ila 15 yaş arasındakilerin oyun evreni ile gerçeklik arasında
ayrım yapma becerisi daha küçük çocuklara göre daha yüksektir. Daha önce edindikleri çeşitli ve karmaşık medya deneyim28

lerinden hareketle büyüleyici bir oyunla aralarına mesafe koya-

29

Kasvetli tehdit ve çatışma durumları ortaya çıkabilir, ancak
bütün oyun boyunca sürmez. Savaş gibi şiddet tasvirleri
varsa, gündelik koşullara aktarılmamaları ve çatışma
çözümü için model teşkil etmemeleri için bunlar 12 ila 15 yaş
grubu üzerinde gerçekçi olmayan etkiye sahip olur.
Eylemle çerçevelenmedikleri ve çok fazla ayrıntı içermedikleri sürece daha gerçekçi şiddet edimleri de konu edi-

Dragon Ball FighterZ
Bandai Namco

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Nintendo

Monster Hunter: World
Capcom

Sea of Thieves
Microsoft

lebilir (örn. bir suç vakası aydınlatılırken). Aynı şekilde,
gündelik yaşama dair meselelerde şiddet veya cinsellik
gibi konular yer alabilir - mesela yetişkin olmaya ilişkin
sorunlar uygun şekilde ele alınırken. Bunun sonucu ortaya
çıkan çatışma ya da sorun ve karakterlerle özdeşleşme,
12 yaşındaki çocuklar için gerçi meydan okuyucu olabilir;
ancak rahatsız edici veya sosyal etik/cinsel etik bakımdan
kafa karıştırıcı olmamalıdır.

JuSchG md. 14
uyarınca 16 yaşından
büyükler için serbest

oyunculu oyunlarda bu çerçeve, örneğin ekip çalışması
veya sportif müsabaka yoluyla da kurulabilir.
»16 yaşından büyükler için serbest«
işareti için kriterler

Oyun içerikleri ve türler

16 ila 17 yaş arası çocuklar artık çeşitli ve sistematik

16 yaş üzeri yaş sınırına sahip oyunlar, yetişkinler de çok

medya deneyiminin yanı sıra medya üretimi hakkında da

açık bir şekilde müşteri olarak görülecek şekilde şiddet

bilgiye sahiptir. Ayrıca, kişisel gelişimleri zarar görmeden

eylemleri içerebilir. Oyunlar genellikle bir ana olay (story)

oyun görevlerini tamamlamada daha uzun süreli gerilim

çerçevesinde ve askeri misyonlarla silahlı mücadele üze-

ve daha fazla baskı ile başa çıkabilirler. Bu işarete sahip

rinedir. En yaygın türler arasında aksiyon-macera

oyunlar da gerçi savaş ve şiddet vurgulu içerikler

oyunları, nişancı oyunları, açık dünya oyunları, rol yapma

barındırır, ancak oyun konusu ve oyun seçenekleri sosyal

oyunları, dövüş oyunları ve askeri strateji oyunları bulu-

açıdan zarar verici mesajlar veya rol modelleri içermez.

nur.

Bu yaş grubu için çatışma ve savaşların bir oyun olduğu
anlaşılır.

16 yaş sınırı olan oyunlarda, şiddet eylemleri daha çok ön
planda yer alır ve bu yüzden artık çocuklar için uygun
değillerdir. Bu arada savaşlar ve şiddet içeren çatışmalar
her zaman eylemler veya ana olay ile çerçevelenir. Çok
32
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Oyunda başarılı olmak, stratejik ve taktiksel düşünmenin
yanı sıra takım çalışması becerisini de gerektirir. Bu
işarete sahip oyunlar 16 ila 17 yaş arasındakileri kimi
zaman büyük ölçüde gerilim altına sokar, ancak şiddet
içermeyen oyun bölümleri ve gerçekçi etki göstermeyen
oyun öğeleri, gençlerin gelişimlerini daimi olarak etkilememesi için oyunla aralarına kolayca mesafe koymasını
sağlar.

Devil May Cry 5
Capcom

Nioh
Sony Interactive Entertainment

Shadow of the Tomb Raider
Square Enix

Sudden Strike 4
Kalypso Media

JuSchG md. 14
uyarınca gençler
için serbest değil

kısıtlama yetişkin olmayanları, örneğin aşırı derecede
şiddet tasviri veya anti-sosyal dünya görüşlerinden korur.
Aynı zamanda oyun mekanikleri karakterlerin küçük
düşürülmesini normal veya hatta pozitif olarak gösteren
oyunlar da gençler için serbest bırakılmaz. Genel olarak

Oyun içerikleri ve türler

genç oyuncuların eylemleri toplumumuzun etik ve ahlaki

Bu oyunlar neredeyse salt şiddet içeren oyun konseptle-

gereksinimlerini karşılamayan karakterlerle

rine sahip olduğundan ve genellikle kasvetli ve tehlikeli

özdeşleşmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

atmosfer oluşturduğundan sadece yetişkinler içindir. Bu
türler arasında birinci şahıs nişancı, aksiyon-macera, rol

Sıklıkla yoğun olan atmosfer ve oyunun inanılırlığının yük-

yapma oyunları ve açık dünya oyunları yer alır. İlgili

sek olması, yaşı daha büyük gençlerin oyunla aralarına

hikayelerin arka planında, örneğin silahlı çatışmalar veya

mesafe koymasını zorlaştırabilir. Bu oyunların içerikleri ve

rakip gruplar arasında yaşanan şiddet dolu savaşlar bulu-

tasvirleri, 16 ila 17 yaş grubu için genel olarak olması

nur.

beklenmeyecek derecede bir sosyal olgunluk ve mesafe
gerektirir. »Gençler için serbest değil« işareti bir oyunun

»Gençler için serbest değil«

gençleri olumsuz etkileyebileceği anlamına gelmekle bir-

işareti için kriterler

likte, Gençlerin Korunması Yasası md. 18 para 1

Gençler üzerinde olumsuz etkisi olabileceği için yetişkin

bakımından gençler için tehlikeli içerikleri hariç tutar.

olmayanlar için bu oyunlara genellikle izin verilmez. Bu
36
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Gençlerin Korunması Yasasında (JuSchG) veri taşıyıcılardaki
oyunların gençler için zararlı iletişim organlarının federal
denetim merkezinin (BPjM) endeksleme kriterlerini yerine
getirdikleri sürece USK yaş işaretiyle
işaretlenmeyebileceklerine dair ayrıca düzenleme
getirilmiştir. Bu yüzden söz konusu oyunlarda, örneğin
»insan ve insan benzeri oyun figürlerine karşı şiddet ve
öldürme eylemlerinin medyanın tamamını karakterize edip

Dead Rising 4
Capcom

Days Gone
Sony Interactive Entertainment

Call of Duty: WWII
Activision

Resident Evil 2
Capcom

etmediği« ve »özellikle cinayet ve kasap sahneleri gibi
şiddet eylemlerinin asıl amaç olarak ve ayrıntılı bir şekilde
tasvir edilip edilmediği« kontrol edilmelidir. Oyun içerikleri
ayrıca »müstehcenlik« bakımından da kontrol edilmelidir.
Endeksleme kriterlerinin tamamını
www.bundespruefstelle.de sayfasında bulabilirsiniz.

5

Yaş işaretlerinin
sonuçları nelerdir?

Ebeveynler için
Devlet yaş işaretleriyle genel anlamda ebeveynlerin evde
hangi medya içeriklerini çocuklarının erişimine sunacağını

Piyasa için

düzenlemez. Fakat ebeveynler çocuklarına sadece uygun

Devlet yaş işaretleriyle bir bilgisayar oyununun çocuklara

yaş işaretine sahip oyunlar sunmalı veya bunları

ve gençlere alenen verilip verilemeyeceğini belirler.

oynamalarına izin vermelidirler. Ancak bu şekilde bir oyu-

Piyasanın da bu işarete bağlı dağıtım sınırlamalarına

nun çocukları için risk içermediğinden emin olabilirler.

uyması gerekir. 12 yaş üzeri için serbest bırakılmış bir
oyun 10 yaşındaki bir çocuğa satılmamalıdır. Bu kuralların

Öte yandan yaş işaretleri bir yaş grubuna yönelik pedago-

ihlal edilmesi Gençlerin Korunması Yasası md. 28

jik uygunluk veya bir oyunun kalitesi bakımından bir bilgi-

gereğince yasalara aykırılık olarak cezalandırılır ve

lendirme değildir. Yalnızca bilgisayar oyununun gençliğin

dolayısıyla 50.000 Euro‘ya varan para cezaları söz

korunması açısından sakıncalı olmadığını garanti ederler.

konusu olabilir. Piyasadaki kontroller yerelde yetkili zabıta

Bir oyunun pedagojik uygunluğuna yönelik bilgilere inter-

birimlerince gerçekleştirilir. İhlaller doğrudan bu birimlere

netteki şu sayfalardan ulaşabilirsiniz:

de ihbar edilebilir.

www.spieleratgeber-nrw.de, www.spielbar.de
veya www.internet-abc.de.

40

6

Bir oyunun işaretinin olmaması
ne anlama gelir?

İşaretlenmemiş bilgisayar oyunları yetişkinler tarafından
satın alınabilir, aynı zamanda gençler için zararlı iletişim
organlarının federal denetim merkezi (BPjM) tarafından

Disk veya oyun modülü gibi veri taşıma ortamlarında sunu-

da endekslenebilir.

lan ve yaş işareti bulunmayan oyunlar, USK tarafından kontrol edilmemişlerse veya kontrol neticesinde işaret

Çevrimiçi ortamda Gençlerin İletişim Organlarında

kullanılması reddedilmişse Gençlerin Korunması Yasası md.

Korunması Eyalet Anlaşması (JMStV) kapsamında içerik-

18 para. 1 uyarınca gençler için tehlikeli içerik barındırabilir.

lerin işaretlenmesine ilişkin başka kurallar geçerlidir. Bu
konu hakkında sayfa 51‘den bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, kullanımları cezaya tabi hükümlerin ihlali
anlamına gelen yasadışı üretilmiş kopya olmaları söz
konusu olabilir. Bununla birlikte, işaretleri Almanya‘da
geçerli olmayan, yurtdışından ithal edilmiş oyunlar da söz
konusu olabilir. İşaretlenmemiş oyunların çocuklara ve
gençlere verilmesi her koşulda yasaktır.
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7

»Endekslenmiş« ne demektir ve bir bilgisayar
oyunu için hangi sonuçları vardır?

Endekslenmiş oyunlar bilhassa
• çocuklara ve gençlere verilemezler,
• alenen temin edilemez ve sergilenemezler,

Gençlerin gelişimini ve eğitimini sadece olumsuz etkile-

• postayla satış aracılığıyla satılamazlar.

mekle kalmayan, aynı zamanda da tehlikeye atan şiddet
tasvirleri içeren oyunlar BPjM tarafından endekslenir. Bu

Ancak bunların yetişkinler için yasal olarak erişilebilir

da bu oyunların Gençlerin Korunması Yasası md. 18

olması gerekir - yalnızca yetişkinlerin erişimine açık özel

uyarınca »gençler için zararlı iletişim organları«

bir mağazada veya yalnızca yetişkinlere yönelik kapalı bir

kapsamına alınacağı anlamına gelir.

kullanıcı grubu kapsamında internet aracılığıyla. Endeksleme gerekçeleri ve gençler için zararlı iletişim

Bilgisayar oyunları ancak yasal USK yaş işaretine sahip

organlarının federal denetim merkezinin çalışmaları

değillerse endekslenebilir. Buna ilişkin prosedür »gençler

hakkında daha fazla bilgiyi www.bundespruefstelle.de

için zararlı iletişim organlarının federal denetim merkezi«

adresinde bulabilirsiniz.

(BPjM) tarafından yürütülür.
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8

Almanya‘da bilgisayar oyunları
yasaklanabilir mi?

9

Bilgisayar oyunları için resmi yaş
sınıflandırılmaları: Bu sansür değil mi?

Ceza Kanunu (StGB) tarafından yasaklanmış içerikler

Anayasanın 5. maddesi 1. paragrafı (ifade özgürlüğü)

(örneğin aşırı şiddet, ırkçılık, savaş kışkırtıcılığı,

uyarınca Almanya‘da sansür yoktur. Ancak ifade

yasaklanmış ve anayasaya aykırı kurumların

özgürlüğü Anayasanın 5. maddesi 2. paragrafı uyarınca

propagandası) barındıran bilgisayar oyunları Almanya‘da

»gençliğin korunması hakkındaki yasa hükümleri (…) ile

yasaklanabilir. Bilgisayar oyunlarına yönelik yasaklar

sınırlıdır«, aynısı Gençlerin Korunması Yasası (JuSchG)

ancak yasal olarak mahkeme kararıyla getirilebilir. Aka-

için de geçerlidir.

binde bu oyunlara el konabilir. Artık Almanya‘da
yetişkinlere de satılamazlar.

Dolayısıyla bilgisayar ve konsol oyunları için yaş işaretleri
sadece çocuklar ve gençlerin erişimlerinin kısıtlanmasına
yöneliktir. Yetişkinlerin endekslenmiş ve işaretlenmemiş
bilgisayar oyunlarına yasal olarak erişimi olduğu için bir
sansür söz konusu değildir.

10

Tehlikesiz ve makul oyun oynamayı
desteklemek için ebeveynler ne yapabilir?
• Çocuğunuz için yalnızca uygun bir yaş işareti
(USK) olan oyunlar alın ve çocuğunuzun yalnızca
yaş grubuna uygun oyunları oynamasına izin verin.
• Ailedeki küçük çocukların daha büyük
kardeşlerine yönelik oyunları oynamadıklarından
emin olun.
• 3 yaşın altındaki çocuklar, kendi zorlayacağı için
bilgisayarda oyun oynamamalıdır. 4–5
yaşlarındaki çocuklara yaşlarına uygun öğrenme
programları ve oyunlar sunabilirsiniz. Ancak
çocukların 6 yaşına kadar bilgisayarda veya konsolda yalnız başına oyun oynamamaları gerekir.

koruma sistemleri hakkında bilgi edinin. Çoğu hizmet sağlayıcı, yaş sınıfına göre filtreleme için
olduğu kadar çevrimiçi satın alımları, kullanıcı
iletişimini veya oyun sürelerini sınırlamak için de
çok sayıda ayar seçeneği sunar. Bu gençliği koruma
sistemleri hakkında daha fazla bilgiye www.usk.de
adresinden ulaşabilirsiniz.
• Çevrimiçi oyun teklifleri ve internet üzerinden
iletişimle ilgili güvenlik riskleri hakkında
çocuğunuzu bilgilendirin (bu konuda bilgilere örn.
internetteki www.klicksafe.de ve www.schau-hin.
info adreslerinden ulaşabilirsiniz).
• Çocuğunuzla oynadığı oyunlar üzerine konuşun.
Size en karmaşık ilişkileri dahi derinlemesine ve
büyük bir heyecanla anlatacaktır.

• Kullanılan oyun platformu için sunulan gençleri
48
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• Çocuğunuzla birlikte oyun oynama süreleri belirleyin (örn. 8 ila 10 yaş arası çocuklar için günde en
fazla 1 saat) ve örn. akıllı telefon ve TV gibi zaten
medya kullanımına giren süreleri de dikkate alın.

11

Çevrimiçi ortamda geçerli
yaş işaretleri nelerdir?
USK, Gençliğin Korunması Yasası uyarınca çevrimiçi oyun
ve uygulamalara yönelik de yaş işaretleri tahsis eder. Bu,

• Oyunlara yönelik somut yaş işaretleri hakkındaki
sorularınız için doğrudan En Üst Eyalet Gençlik
Makamlarının (OLJB) daimi USK temsilcisine
başvurabilirsiniz: staendige.vertreter@usk.de.

uluslararası IARC sistemi (International Age Rating Coalition) kapsamında gerçekleşir. USK‘nin yaş işaretleri bu
sisteme bağlı tüm satış platformlarında mevcuttur. Bağlı
sistemler arasında örneğin şunlar yer alır: Google Play
Store, Nintendo eShop, Microsoft Store ve Oculus Store.
Münferit oyun ve uygulamaların hizmet sağlayıcıları, IARC
tarafından sağlanan ve ilgili yaş işaretinin ortaya çıktığı bir
anketten geçer. USK, prosedüre yönteme yönelik kontroller ile tahsis edilen sınıflandırmanın kalitesini garanti eder.
International Age Rating Coalition (IARC), çevrimiçi oyun
ve uygulamaların dünya çapındaki yaş
değerlendirmesinden sorumlu çeşitli kuruluşlardan
oluşan bir birliktir. IARC, 2013 yılında kurulduğundan bu
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yana, mobil uygulama mağazaları gibi teknik
platformların gençlerin korunması amacıyla hizmetlerine
entegre ettikleri bir sistem sunmaktadır. Bu sistem sayesinde münferit ürünlerin hizmet sağlayıcılarının bir anket
aracılığıyla içeriklerini sınıflandırması sağlanır. Bu
sınıflandırma neticesinde, ilgili ulusal öz düzenleme
kuruluşlarının (Almanya için USK) gereklilikleri uyarınca
bir yaş işareti belirlenir.
USK, kalite güvencesi sağlamak açısından IARC
sınıflandırmalarını düzenli olarak kontrol eder.
Kullanıcılardan gelen şikayetler de kontroller yapılmasını
tetikler. USK‘nin telemedya ve radyo-TV yayını
alanlarında öz düzenleme kuruluşu olarak devlet
tarafından tanınmasını sağlayan Gençlerin İletişim
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Organlarında Korunması Eyalet Anlaşmasının (JMStV)
teşkil ettiği yasal temel üzerinde USK bu sistemle birlikte çalışır.
IARC sistemi ile yaş değerlendirmesi, gençlerin olumsuz
etkilenmesi kriterlerine göre gerçekleştirilir. Ceza
hukuku, telif hakkı ve diğer hukuk alanlarının boyutları
dikkate alınmaz.

İletişim
Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)
Torstraße 6 | 10119 Berlin
Tel.: +49 30 2408866-0 | Fax: +49 30 2408866-29
kontakt@usk.de | www.usk.de
En Üst Eyalet Gençlik Makamlarının
USK‘deki daimi temsilcisi

Torstraße 6 | 10119 Berlin | staendige.vertreter@usk.de
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