
Bağış hesabı:

selbst.bestimmt e.V., Stichwort: Stop-Stalking 
IBAN: DE74 1002 0500 0001 6582 04 

Stop-Stalking am Bundesplatz 
Detmolder Str. 60 
10715 Berlin-Wilmersdorf 
Lütfen önceden randevu alınız:

Tel.  030 / 22 19 22 000

E-Mail  info@stop-stalking-berlin.de

Internet  www.stop-stalking-berlin.de

Stop-Stalking, selbst.bestimmt e.V. - Fachstelle  für Konfliktberatung 
und Gewaltprävention (www.selbst-bestimmt-berlin.de) adli derneğin bir 
hizmetidir.

Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin üyesidir

Şu kurumlar tarafından finanse ediliyor:

AUTOBAHN A100

Bundesplatz

SU

60
Detmolder Straße

Bundesallee

Wexstraße

SİZİ BEKLEYENLER:

	3 İletişim: telefon veya e-posta yoluyla.

	3 İlk görüşme için randevu veriyoruz. Durumunuzu 
birlikte gözden geçirip, korunmanız ve güvenliğiniz için 
ilk adımları atıyoruz.

	3 Sizi dinleyip, uzun vadeli danışmanlığa ihtiyacınızın 
olup olmadığını veya bir kerelik bilgilendirme görüşme-
sinin yeterli olup olmadığını belirliyoruz. Talep üzerine 
başka yardım önerisinde bulunuyoruz.

Hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. 203 sayılı ceza yasası-
na göre mesleki gizliliğimizi koruyoruz. Hizmetimiz ücretsiz-
dir.

Kooperasyon Ortakları

Gerektiğinde irtibata geçtiğimiz kurumlar:

	3 Berlin Emniyet Müdürlüğü

	3 Avukatlar

	3 Berlin Savcılığı

	3 Servicestelle proaktiv

	3 Opferhilfe Berlin/Brandenburg

	3 BIG Berlin Aile İçi Şiddette Müdahale Merkezi

	3 Kadın/Erkek danışma Büroları

	3 Psiko sosyal/terapi yardımları

	3 Weisser Ring e.V.

STALKING MAĞDURLARINA 
DANIŞMANLIK



NE YARDIM EDEBİLİR?

Stalking her zaman hızlı bir şekilde sonlandırılamaz. Fakat ken-
dinizi, somut önlemlerle ve Stalkingdan önce sahip olduğunuz 
içsel duruşunuzu tekrar toplayarak, koruyabilirsiniz.  

Stalking kanununa göre adli kovuşturma mümkündür, şiddetten 
koruma yasası uyarınca, mahkemeden bireysel koruma kararı 
çıkarılabilir. 

Duruma göre, hangi yasal önlemlerin faydalı olabileceği tartı-
şılır. Mağdur kalanlar kendilerini savunma hakkına sahiptir!  

BİZİM SUNDUKLARIMIZ:
	3 Sizi Stalking ve bu konuda neler yapabileceğiniz hakkın-

da bilgilendiriyor ve tavsiyelerde bulunuyoruz.

	3 Sizinle beraber mevcut Stalking durumuna bakıp, fail pro-
fillerini gözden geçirip, bireysel çözümler geliştiriyoruz.

	3 Bunu sağlayabilmek için, kaygılarınızı da ele aliyor ve 
güvenliğiniz için bir önlem planı oluşturuyoruz.

	3 Birlikte bir risk analizi geliştiriyor ve tehdit oluşturabile-
cek durumları en aza indirmeye yardım ediyoruz.

	3 Yasal yollara başvurmak istediğinizde size destek oluyo-
ruz. Gerektiğinde icra makamlarıyla birlikte çalışıyoruz.

Sizin korunmanız ve güvenliğiniz ilk sırada gelir.

Ayrıca, yakınlara ve mesleki anlamda Stalking konusunda çalı-
şanlara da danışmanlık hizmeti sunuyoruz..

STALKING NEYE YOL AÇAR?

Stalking yaşam kalitesini düşürür. İstenmeyen kişilerle tekrar tek-
rar uğraşmak zorunda kalan herkes kendilerini en azından tacize 
uğramış hisseder. Buna hakaret ve tehdit de eklenirse, bu duruma 
maruz kalanlar kendilerini saldırıya uğramış hissederler, bazen de 
korkarlar. Bütün bunlar uzun bir dönem sürünce ve maruz kalanlar 
ellerinden bir şey gelmediğini düşününce, kendilerini savunmasız ve 
çaresiz hissederler.

Stalking insanın yaşam sevincini söndürebilir. Bir mağdur olarak, 
stalking uygulayan kişiyle karşılaşmamak için gündelik hareket öz-
gürlüğünüzün nasıl kısıtlandığına tanık olmak stres demektir. Bunun 
sonucu olarak, maruz kalanların çoğu psikolojik stres belirtileriyle 
tepki verir: anksiyete, huzursuzluk, uykusuzluk, depresyon. En kötü 
durumda, uzun vadeli sonuçları olan travma ve belirli durumlarda 
intihar düşünceleri ortaya çıkabilir.

Bazıları ortadan kaybolmayı ve görünmez olmayı isterler. Bazıları da 
taşınmayı veya işyerlerini değiştirmeyi düşünür.

‘’Tek istediğim, bütün bunların sona ermesi ve tekrar normal hayatı-
ma geri dönebilmem” böyle bir durumda tipik bir düşüncedir. 

STALKING NEDİR?

Stalking (takipçi tacizi), bir kişinin kasıtlı ve ısrarlı bir şekilde baş-
ka bir kişiyi takip ve taciz etmesini tanımlar.

Stalking uygulayan kişiler, diğer bir kişiyle pek çok şekilde irtibata 
geçmeye çalışırlar ve bunu o kişi istemediği ve çok rahatsız edici 
bulduğu halde ısrarla sürdürürler. 

Stalking örnekleri:

	3 Telefon aramaları

	3 E-posta, mektup yazmak

	3 Messenger servislerden mesaj atmak

	3 Sosyal medyada istenmediği halde irtibata geçmeye 
çalışmak, karalama ve manipülasyon, mahrem  
görüntüleri yaymak

	3 Siber suçlar (ör. hesapları ve şifreleri ele geçirmek,  
sahte hesaplar kullanmak vb.)

	3 Takip etmek, gözetlemek, casusluk yapmak

	3 Istenmeyen hediyeler, başka bir kişi adına siparişte 
bulunmak

	3 Akrabalar, arkadaşlar ve iş arkadaşları vb. ile irtibata 
geçmek

	3 Mülkiyet hasarı

	3 İzinsiz eve/daireye, mülke girmek

	3 Tehdit ve fiziksel şiddet

Stalkinge maruz kalanlar çoğunlukla eski eş veya eski sevgilidir, 
fakat uzaktan tanıdıklar (ör. sosyal çevreden ve internetten tanı-
dıklar), iş arkadaşları, doktorlar, terapistler vb. de stalkinge maruz 
kalabilir.

Stalking o kadar yaygındır ve maruz kalanları o kadar ciddi şekilde 
etkiler ki, Alman Ceza Kanunu‘nun 238. Maddesi uyarınca takip 
suçu olarak cezalandırılır ve maruz kalanlara koruma ve destek 
yardımı sağlanır.
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yaşayabilmek.


