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“Stalking” Taciz şeklinde takip 02742 / 319 66
02622 / 243 00
02822 / 530 03

Neler yapabilirim?

• Akut bir tehdit durumunda, derhal polis acil 
durum numarasını (133) veya Avrupa acil  
durum numarasını (112) arayın. 

 Ayrıca herhangi bir karakola da gidebilirsiniz.

• Gizliliğinizin izinsiz bir şekilde ihlal edilmeme-
si için yasal işlem başlatabilirsiniz.

Her STALKING vakası kendine özgüdür.

Takip etmeye karşı genel bir davranış kuralı yok-
tur. Hukuki imkanlardan tam ve etkin şekilde 
yararlanmak için uzman kurumların sunduğu 
danışmanlık hizmetlerinden yararlanın. 

Aşağı Avusturya Şiddete Karşı Koruma Merkezi, 
ihtiyati tedbir başvurusunda bulunurken ve ceza 
davalarında psikososyal ve hukuki destek de da-
hil olmak üzere her türlü desteği sağlamak için 
yanınızdadır. 

Gewaltschutzzentrum Niederösterreich
Aşağı Avusturya Şiddetten Koruma Merkezi

St. Pölten – Amstetten
Wr. Neustadt                              
Zwettl – Krems

Bilinen mağdur koruma kuruluşu 
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Stalking (takip) dendiğinde ne anlaşılır?

• Stalking (takip) bir şiddet biçimidir ve Ceza 
Kanununun 107a Maddesinde “sürekli takip” 
kavramı altında suç olarak sayılmakta ve bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

 Stalking (takip) genellikle açıkça tanımlanmış 
bireysel bir eylem değildir, ancak genellikle 
uzun bir süre boyunca bir dizi eylemden oluşur.  

• Stalking (takip) esas olarak (eski) ilişkilerle ilgili 
olarak meydana gelir.  

• Stalking (takip) cinsiyetten bağımsız bir suçtur, 
ancak kadınlar takip suçlarından ortalamanın 
üzerinde bir seviyede etkilenir. Stalking’in 
(takip) nedenleri güç, hakimiyet ve kontrol etme 
isteğidir. 

Stalking (takip) eylemleri, aşağıdakiler gibi 
çok çeşitli şekillerde görülebilir: 

• Gündüz ve gece fark etmez telefonla arama, 
mesaj atma, mektup gönderme, e-posta gön-
derme

• Sosyal medya kanalları aracılığıyla siber şiddet 
(ör. Facebook, WhatsApp, Instagram, …)

• Kişinin mahrem hayatına ait fotoğraflarını yay-
mak  

• Kişinin evini, işyerini gözetleme, süpermarket 
gibi yerlerde takip etme, bu ve benzeri yerlerde 
gizlenme

• Kişinin aleyhine iftiralarda bulunma örneğin 
işverene

2.  Şeffaflık

Özel ve profesyonel çevrenize takip edildiğinizi bildi-
rin ve tanıdıklarınızdan sizinle ilgili herhangi bir bilgi 
vermemelerini isteyin.

3.  Belgelendirme

Stalking eylemlerini belgelendirme, takip sürecinin 
anlaşılmasını kolaylaştırır ve yasal işlem durumunda 
kanıt olarak kullanılabilir. Tüm Stalking eylemleri ile il-
gili bir “günlük” tutun (önemli: KİM, NE ZAMAN, NE, 
NEREDE - tarih, saat, yer, olayın türü, muhtemel 
tanıklar vb.) ve mektuplari, mesajlari vb. kaydedin 
ve toplayin.

4.  Tutarlılık

Yukarıda belirtilen eylemleri TUTARLI ve SÜREKLİ 
olarak takip edin ve takip eden kişinin tacizine tepki 
vermeyin, çünkü takip etmeyi sona erdirmenin tek 
yolu budur.

Taciz şeklinde takibin amacı,

her şekilde kişinin kendine dikkat çekmek istemesi ve 
mağdur olan kişinin iradesi dışında bozulan bir ilişkiyi 
tersine çevirmek veya hakaretlerin intikamını almak 
gibi amaçlarla temas kurmak veya sürdürmektir.

Nasıl tepki vermeliyim?

• Durumu ciddiye alın.

• Somut tehdit durumlarında, polis acil durum 
numarası 133’ü veya Avrupa acil durum numarası 
112’yi arayın.

1.  Kaçınma

• Takip eden kişiye SADECE BİR KEZ ve YANLIŞ 
ANLAŞILMAYA MAHAL VERMEYECEK ŞEKİLDE 
görüşmek istemediğinizi açıkça belirtin. Söz ko-
nusu kişinin sizinle temas kurmak için gösterdiği 
girişimlere tepki vermeyin.

• “Yalnız görüşmelerde” bulunmayın!

• Örneğin akıllı telefon, kişisel bilgisayar (siber takip) 
gibi araçlarla yapılan telefon terörü ya da diğer 
Stalking eylemleri hakkında, teknik korumalar 
hakkında (gizli telefon numarası, dinleme, tele-
sekreter, e-posta adresi gibi) bilgi alın.

• Sipariş etmediğiniz ürünleri kabul etmeyin.

• Bir araba tarafından takip ediliyorsanız doğrudan 
en yakın polis karakoluna gidin. 

Danışma, yasal işlem

Belgelendirme

Şeffaflık KaçınmaTutarlılık


