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İÇİNDEKİLER



Israrlı tak�p en bas�t tanımıyla, bel�rl� b�r k�ş�ye karşı tekrarlanan, o
k�ş�n�n rızası dışında gerçekleşen ve k�ş�n�n tac�ze uğramış, tehd�t
ed�lm�ş, çares�z ve korkmuş h�ssetmes�ne, kısaca güvenl�ğ�nden end�şe
etmes�ne neden olan rahatsız ed�c� ve göz korkutucu davranışların
tümü olarak �fade ed�leb�l�r.

6284 Sayılı A�len�n Korunması ve Kadına Karşı Ş�ddet�n Önlenmes�ne
Da�r Kanuna İl�şk�n Uygulama Yönetmel�ğ�’n�n 3. maddes� bu durumu
Tek Taraflı Israrlı Tak�p olarak �fade eder ve şu şek�lde tanımlar:
Aralarında a�le bağı veya �l�şk� bulunup bulunmadığına bakılmaksızın,
ş�ddet uygulayanın, ş�ddet mağduruna yönel�k olarak, güvenl�ğ�nden
end�şe edecek şek�lde f�z�k� ve ps�koloj�k açıdan korku ve çares�zl�k
duygularına sebep olacak b�ç�mde, �çer�ğ� ne olursa olsun f��l�, yazılı,
sözlü olarak ya da her türlü �let�ş�m aracını kullanarak ve baskı altında
tutacak her türlü tutum ve davranış.

Israrlı tak�p olgusu ülkem�zde fazlasıyla yaşanan b�r durum olmasına
rağmen maalesef üzer�ne çok fazla çalışılan b�r konu değ�ld�r. Son
dönem bazı saha çalışmaları yapılıyor olsa da sayıca yeters�z olduğu
söyleneb�l�r. 

YÖNETİCİ ÖZETİ1.



Tak�p İng�l�zce b�r kel�me olan Stalk�ng kel�mes�nden d�l�m�ze ısrarlı
tak�p olarak çevr�lm�şt�r. Stalk�ng avcılık d�l�nden gelmekte olup,
avına (yaban� hayvana) h�ssett�rmeden yaklaşıp onu yakalama
anlamına gelmekted�r. İnsanlar arası �l�şk�lerde �se bu kel�me, b�r
k�ş�n�n arzu etmed�ğ� halde başkası tarafından tak�p ed�lmes�
(�zlenmes�), tac�z ed�lmes� anlamında kullanılmaktadır.

Meloy (1998) ısrarlı tak�b�; güvenl�ğ� tehd�t ed�len k�ş�n�n �natçı, kötü
n�yetl� ve tekrar eden şek�lde tak�p ve tac�z ed�lmes� olarak
tanımlamıştır. Sp�tzberg’e göre (2002) �se ısrarlı tak�p, k�ş�n�n kasıtlı,
tekrarlayan, �stenmeyen ve korku-baskı yaratacak şek�lde �zlenmes� ya
da tac�z ed�lmes�d�r.

Benzer b�rçok tanım bulunmakla beraber, ısrarlı tak�p en bas�t
tanımıyla, bel�rl� b�r k�ş�ye karşı tekrarlanan, o k�ş�n�n rızası dışında
gerçekleşen ve k�ş�n�n tac�ze uğramış, tehd�t ed�lm�ş, çares�z ve
korkmuş h�ssetmes�ne, kısaca güvenl�ğ�nden end�şe etmes�ne neden
olan rahatsız ed�c� ve göz korkutucu davranışların tümü olarak �fade
ed�leb�l�r.
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Kurbanı tak�p etmek 
Ev�n� ya da �şyer�n� gözetlemek
KurbanLa uygunsuz yaklaşımlar ve karşılaşmalar
İş veya ev�n yakınlarında gözükmek/b�rden karşısına çıkmak
İstenmeyen telefon aramaları 
Tehd�t
A�le ve arkadaşlara yönel�k tehd�tler
İstenmeyen mektuplar/notlar/elektron�k postalar
İstenmeyen ya da tehd�tkar hed�yeler
F�z�ksel saldırı
C�nsel saldırı
S�ber tak�p

Mağdurda korku ve end�şeye sebep olab�lecek tak�p davranışı masum
görünen b�r davranış türünden vahş� b�r c�nayete kadar değ�şen gen�ş
kapsamlı b�r davranış yelpazes�n� �çer�r (Akduman, Ünsalver, Cavlak,
Oral ve Cansunar, 2006). 

En sık karşılaşılan tak�p davranışlarını şu şek�lde sıralayab�l�r�z:



Değ�şen dünyayla beraber teknoloj�n�n
yaygınlaşması kaçınılmaz olmuş ve
�nternet, tak�pç�ler�n son zamanlarda
gözde aracı hal�ne gelm�şt�r. Çünkü
�nternet onlara b�rçok kurban adayı
sunmakta ve kurbanlarına ulaşmayı
kolaylaştırmaktadır. 

Ortak tanımlamalara bakıldığında s�ber
tak�p; kurbanı yıldırmak, tehd�t etmek,
tac�z etmek ve ona zorbalık yapmak �ç�n
elektron�k �let�ş�m�, cep telefonlarını ve
�nternet� kullanmak olarak
tanımlanmıştır (Pether�ck, 2009).

İnternet�n tak�p amaçlı kullanımının �k�
ayrı boyutu olduğu söyleneb�l�r. B�r�nc�s�;
hedef k�ş� hakkında özel b�lg�ler� elde
etmek; �k�nc�s�, hedef k�ş�yle, açık veya
kapalı tehd�t etmek ya da korkutmak �ç�n,
�let�ş�me geçmekt�r.
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Partner / Esk� Partnerler: Bu
gruptak� k�ş�ler evl� ya da
boşanmış, c�dd� ya da gündel�k b�r
n�tel�ğ� olan c�nsel hayatı
paylaştıkları k�ş�lerden ya da esk�
c�nsel partnerlerden
oluşmaktadır.
Tanıdık K�ş�ler: Tak�pç� ve
mağdur doğrudan b�r tanışıklığa
sah�p değ�llerd�r, ancak resm� ya
da gayr� resm� b�r yolla
tanışmışlardır. Kısa b�r süre �ç�n
aynı ortamda bulunmuş ya da
�let�ş�me geçm�ş olab�l�rler.
Yabancılar: Tak�pç� ve mağdur
h�çb�r şek�lde b�rb�rler�n�
tanımamaktadırlar.

Tak�pç� ve mağdur arasındak� �l�şk�ye
göre tak�pç�ler� 3 kategor�de
sınıflandırmak mümkündür:

1.

2.

3.
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Bas�t Takıntılı (S�mple Obsess�onal) Tak�pç�: En sık karşılaşılan ve
en tehl�kel� tak�pç� grubudur. Tak�pç� ve mağdur k�ş� b�rb�rler�
hakkında önceden b�r b�lg�ye sah�pt�rler. Çoğunlukla önceden
beraberl�k yaşadıkları ancak b�ten b�r �l�şk� sonrasında, esk�
partnerler�ne karşı eylemler�n� gerçekleşt�r�rler. Mot�vasyon
unsuru ya mağduru esk� b�r �l�şk�ye ger� döndürmeye mecbur
etmek ya da hayatını ızdırap veren b�r hale get�rmek �ç�n öç almak
olab�lmekted�r. Bu t�p tac�zc�ler ş�ddete de eğ�l�m göstereb�l�rler.
Aşk Takıntılı Tak�pç�: Tak�pç�ler�n �k�nc� gen�ş grubudur.
Mağdurlarını daha önceden gördükler�, karşılaştıkları k�ş�lerden
seçerler ancak kurbanlarıyla sam�m� b�r �l�şk� �ç�ne g�rmem�şlerd�r.
İş yer�nde gördükler� veya beraber çalıştıkları, alışver�şte
karşılaştıkları k�ş�lere takılab�lecekler� g�b�, sokakta geçerken saat�
soran b�r� �ç�n b�le �l�şk�ler� olduğu fantez�s�n� gel�şt�reb�l�rler.
Yapılan her hareket� kafalarındak� fantez�y� onaylayan �şaretler
olarak alırlar.
Erotoman�k Tak�pç�: Tak�pç�ler�n küçük b�r kısmını oluştururlar.  
 Kurbanlarının kend�ler�yle b�r aşk yaşadıkları delüzyonları
mot�vasyonlarının temel�d�r. Bu gruptak� saldırganlar, mağdurun
kend�s�ne del�ler g�b� aşık olduğuna, b�rb�rler�n�n kader�
olduklarına �kna olmuştur. Burada tak�pç� ruhan� b�r b�rl�ktel�ğ�n
peş�nded�r, mot�vasyonu c�nsell�k değ�ld�r.

Zona, Sharma ve Lane (1993), tak�pç�ler� şu şek�lde sınıflandırmışlardır:
1.

2.

3.
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Sam�m�yet Arayan Tak�pç�: Bunlar genell�kle kurbanla b�r �l�şk�
kurma g�r�ş�m�nded�rler. Mağdurları sıklıkla ünlü k�ş�lerd�r.
Mağdurlarına karşı hastalıklı b�r tutkunluk beslerler.
Redded�lm�ş Tak�pç�: Kurbanlarıyla önceden b�r �l�şk�ler�
bulunmuştur. Genell�kle esk� partnerler, �ş arkadaşları veya
arkadaşlar mağdur olmaktadırlar. Tak�p davranışları aradak�
�l�şk�n�n sonlanmasından sonra başlar ve tak�pç� tarafından
serg�lenen ger� dönme çabaları aslında �nt�kam �ç�nd�r. B�ten
�l�şk�lerdek� ger� dönülmezl�k ve katılaşma onların davranışlarının
ş�ddet�n�n artmasına neden olur. Bu grup tak�pç�ler�n �ç�ndek� en
gen�ş gruptur ve d�ğer gruplara göre daha sert veya ş�ddetl�
olab�lmekted�rler.

Mullen, Pathe, Purcell ve Stuart (1999) �se tak�pç�ler� beş kategor�de
sınıflandırmışlardır:

1.

2.
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     3. Kızgın Tak�pç�: Temel mot�vasyon �nt�kam duygusudur. Amaç     
          mağduru korkutmak ve strese sokmaktır. Genell�kle mağdurlarla 
          önceden sam�m� b�r arkadaşlık �l�şk�ler� yoktur. Doktor, avukat, 
          s�yasetç�ler g�b� profesyonel k�ş�ler hedefted�rler. Bu grup 
          tak�pç�ler sıklıkla mağdurun herhang� b�r eşyasına ya da mülküne 
          zarar ver�rler.
      4. Yırtıcı Tak�pç�: C�nsel saldırılarda bulunurlar. Bu c�nsel   
            saldırılardan büyük heyecan ve c�nsel key�f alırlar. Önceden 
            gerçekleşt�rd�kler� sapkın �stekler� ve saldırıları onları mot�ve 
            etmekted�r.
       5. Yeters�z Tak�pç�: Sosyal açıdan yeters�z ve güvens�z k�ş�lerd�r. B�r 
            aşk nesnes�yle sam�m� olmayan �l�şk�s�n� telaf� etmek 
            amacındadır. Ancak bu �l�şk� h�çb�r zaman tam olmaz.
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Israrlı tak�p (stalk�ng) son yıllarda ortaya çıkan yen�
b�r kavram olsa da yen� b�r olgu değ�ld�r. Hemen
hemen tüm kültürlere a�t m�toloj� ve edeb�yatlarda
tema olarak bu türde �çer�klere rastlamak olasıdır
(Dress�ng, vd., 2002). 

Israrlı tak�p 1980’l� yıllarda özell�kle ünlülere
yönel�k rahatsız ed�c� b�r olgu olarak tartışılırken,
Amer�ka’da ünlü b�r aktr�st olan Rebecca
Schaeffer’ın 1989 yılında kend�s�n� 3 yıldır tak�p
eden Robert Bardo �s�ml� hayranı tarafından ev�n�n
kapısında s�lahla vurularak öldürülmes�yle
konunun c�dd�yet� gözler önüne ser�lm�şt�r. Bunun
sonucunda �lk önce Kuzey Amer�ka’da sonra
Avustralya, Avrupa, Hong-Kong ve Japonya g�b�
bazı Asya ülkeler�nde bu konu yoğun b�r b�ç�mde
tartışılmaya başlanmıştır (Bağ, 2012). Israrlı tak�p
karşıtı yasalar hayata geç�r�l�p bazı metropollerde
bu suçla alakalı özel pol�s b�r�mler� oluşturulmuştur
(Hoffman, 2006). Hatta ABD’n�n bazı eyaletler�nde
ısrarlı tak�p mağdurlarıyla çalışacak pol�sler�n özel
b�r eğ�t�mden geçerek uzmanlaşmaları sağlanmıştır.

3. Dünyadak� Durum

Rebecca Schaeffer



Israrlı tak�p suçu dünyada 1990’lı yıllarda yankı bulsa da günümüze
kadar b�rçok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmalar gen�ş b�r konu
yelpazes�ne sah�p olup, tak�pç� ve mot�vler�, tak�p mağdurları, tak�b�n
süres� ve tak�p olgularında kullanılan alet ve s�lahlar g�b� �çer�kler�
barındırmaktadırlar.

Alanın erken dönem ve en kapsamlı çalışmalarından b�r� Tjaden ve
Thoannes’�n (1998), ABD’de 8000 erkek ve 8000 kadınla telefon anket�
yoluyla gerçekleşt�rd�ğ� çalışmadır. Bu ankete katılan kadınların % 8.1’�
ve erkekler�n %2.2’s� hayatlarında en az b�r kere tak�be maruz
kaldıklarını bel�rtm�şlerd�r.

Alandak� en kapsamlı meta anal�z çalışmalarından b�r� �se Sp�tzberg’e
(2002) a�tt�r. Toplam 103 çalışmanın değerlend�r�ld�ğ�, 70.000 ısrarlı
tak�p mağdurundan elde ed�len ver�ler�n anal�z�ne göre kadınların
%24’ünün ve erkekler�n %10’unun hayatları boyunca en az b�r defa
tak�be maruz kaldığı sonucunu ortaya çıkmıştır. Kadın mağdurların
%60’ı, erkek mağdurların %30’u esk� b�r yakın arkadaş tarafından
ısrarlı tak�be uğramaktadırlar. 

3. Dünyadak� Durum



Aşırı Sam�m�yet (hyper�nt�macy)
Tak�p, yakınlaşma ve gözleme (pursu�t, prox�m�t
and surve�llance)
Özel alana müdahale (�nvas�on)
Üçüncü k�ş� üzer�nden yaklaşma (proxy
purs�t/�ntrus�on)
Gözünü korkutma ve tac�z (�nt�m�dat�on and
harassment)
Ceb�r ve baskı (coerc�on and constra�nt)
Saldırganlık (agress�on)

Sp�tzberg (2002) bu meta anal�z çalışmasının sonucunda
ısrarlı tak�be �l�şk�n yed� temel davranış b�ç�m�
tanımlamıştır:

3. Dünyadak� Durum



Yapılan bazı çalışmalarda her dört k�ş�den b�r�n�n haf�f (%23-25; kısa
sürel�, korku ya az ya da h�ç yok), her sek�z k�ş�den b�r�n�n orta (%11-13;
değ�şken b�r süre korku duyumsama) ve her y�rm� k�ş�den b�r�n�n �se
aşırı sev�yede (%5-7; uzun süre, ş�ddet görme korkusu) ısrarlı tak�be
maruz kaldığı ortaya konmuştur (Hoffmann, 2006).

Meden� durumun değerlend�r�ld�ğ� başka b�r çalışmada �se, boşanmış
ya da ayrı yaşayanların evl� olanlara oranla daha fazla ısrarlı tak�p
mağduru olduğu sonucuna varılmıştır (Dress�ng ve Gass, 2005).

ABD’de Ulusal Adalet Araştırma Enst�tüsü (Nat�onal Inst�tute Of
Just�ce) kend�ler�n� Amer�kan Kızılder�l� veya Alaska Yerl�s� olarak
tanımlayan 2,473 kadın ve 1,505 erkekle b�r çalışma yapmış ve bu
çalışma sonucunda “Ulusal Yakın Partner ve C�nsel Ş�ddet Araştırması
2010 Bulguları”nı yayınlamıştır. Çalışmaya katılan kadınların %48,8'�,
erkekler�n �se %18,6’sı ısrarlı tak�be maruz kaldıklarını b�ld�rm�şlerd�r.
Kızılder�l� ve Alaska Yerl�s� mağdurlar arasında, kadınların %89'u ve
erkekler�n %91'� ırklararası b�r fa�l tarafından tak�p ed�ld�ğ�n�
bel�rtm�şlerd�r.
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Kanada’da gerçekleşt�r�len b�r araştırmada Kanada Genel Sosyal
Araştırması’ndan (Canad�an General Soc�al Survey) elde ed�len
ver�lerle b�r anal�z çalışması yapılmıştır. örneklem büyüklüğü 25.755
olan çalışmada yalnız yaşamanın %22 oranında tak�p ed�lme
olasılığıyla �l�şk�l� olduğu; evl� ve dulların �se tak�p ed�lme olasılığının
%36 daha az olduğu bel�rt�lm�şt�r. Yan� tek başına yaşamak, tak�p
ed�lme r�sk�n� artırmaktadır. Bununla b�rl�kte tek k�ş�l�k müstak�l evde
yaşamak, tak�p ed�lme r�sk�yle �stat�st�ksel olarak �l�şk�l� değ�ld�r. Yan�,
tek müstak�l evde yaşayan �nsanlar, alçak veya çok katlı apartmanlarda
yaşayanlarla benzer b�r tak�p şansına sah�pt�r (Cao, Yung, Wang, 2020).
Aynı çalışmada topluluk düzen�n�n ısrarlı tak�ple öneml� b�r �l�şk�s�
olduğu sonucuna varılmıştır. Topluluk düzen endeks�ndek� her b�r�m
artış, tak�p ed�lmede %5 azalma �le sonuçlanmaktadır. Pol�se olan
güvendek� her b�r�m artışı �ç�n, tak�p ed�lme �ht�mal�nde %7'l�k b�r
azalma vardır. Mahalledek� �nsanlar arasındak� güven �l�şk�s� ne kadar
�y�yse, tak�p olgusunun varlığı o kadar az olasıdır. Güven ölçüsündek�
her b�r�m artış, tak�p ed�lme oranının %16 azalmasıyla
�l�şk�lend�r�lmekted�r. Yan� daha fazla sosyal düzene sah�p
topluluklardak� �nsanlar, daha az tak�p mağduru olma eğ�l�m�nded�rler.

3. Dünyadak� Durum



Portek�z’de yapılan b�r araştırmada,
1210 k�ş�yle Israrlı Tak�p Mağdur�yet
Envanter�'ne dayalı yüz yüze
görüşmeler yapılmıştır. Yapılan
görüşmeler sonucunda yaşam boyu
tak�p ed�lme yaygınlığı %19,5't�r.
Mağdur ve tak�p eden k�ş� arasındak�
�l�şk� türü, tak�p davranışının çeş�tl�l�ğ�
ve süres�n�n ana bel�rley�c�ler�nden
b�r� olarak ortaya konmuştur. Yan�
�l�şk� ne kadar yakınsa, çeş�tl�l�k ve
süre o kadar büyük olmaktadır.
Tak�b�n mağdur üzer�ndek� etk�s� de,
b�rden fazla türde tak�p davranışına
maruz kalanlarda daha yüksekt�r.
Ayrıca, tak�p davranışının çeş�tl�l�ğ� �le
yardım arama arasındak� �l�şk�ye,
mağdurdak� korku etk�s�n�n aracılık
ett�ğ� sonucuna varılmıştır. (Matos,
vd., 2019).

3. Dünyadak� Durum



Israrlı tak�be �l�şk�n çalışma ver�ler�n�n büyük çoğunluğu Batı
ülkeler�ne a�tt�r. Uzak doğu ülkeler�ne da�r araştırma ver�ler� son derece
sınırlıdır. Buradan hareketle Chan ve Sher�dan (2020) Hong Kong’tak�
18 �le 40 yaşları arasındak� gen�ş b�r ün�vers�te öğrenc�s� (N = 2,496)
örneklem�nden alınan, ısrarlı tak�be maruz kaldığını b�ld�ren 198
k�ş�yle b�r çalışma gerçekleşt�rm�şlerd�r. Çalışmanın amacı; ısrarlı
tak�b�n görülme sıklığını ve farklı başa çıkma yöntemler�n�n c�ns�yete
dayalı dağılımını araştırmaktır. Sonuçlara göre çalışmaya katılanların
%7,9’u ısrarlı tak�be maruz kaldığını b�ld�rm�şt�r. Genel olarak, pas�f ve
kaçınan yaklaşımlar en sık b�ld�r�len mağdurun başa çıkma yöntem�
�ken, �taat en az kullanılan başa çıkma stratej�s� olarak tesp�t ed�lm�şt�r.
Ayrıca erkekler�n uyum ve agres�f başa çıkma stratej�ler� kullanma
olasılığı kadınlardan öneml� ölçüde daha yüksekt�. Çok değ�şkenl�
anal�zler, kadınların proakt�f b�r başa çıkma yaklaşımını ben�mseme
olasılıklarının daha düşük olduğunu göster�rken, tüm mağdurların b�r
aydan uzun süred�r ısrarlı tak�be maruz kaldıkları durumlarda agres�f,
proakt�f ve uyum yaklaşımlarını kullanma olasılıklarının daha yüksek
olduğunu göstermekted�r.

3. Dünyadak� Durum



Alanda yürütülen özgün çalışmalardan b�r� de, Betsos ve Marches�’ ye
(2014) a�tt�r. Bu çalışmanın özell�ğ� avukatların ısrarlı tak�p
mağdur�yetler�ne da�r yapılan �lk çalışma olmasıdır. Çalışmaya katılan
166 avukatın %37,3’ü sadece kend� müvekk�ller� tarafından değ�l, aynı
zamanda karşı taraf ya da meslektaşları tarafından ısrarlı tak�be maruz
kaldıklarını bel�rtm�şlerd�r. Kadın avukatların ısrarlı tak�p açısından
erkek avukatlara göre daha büyük r�sk altında olduğu da çalışmanın b�r
d�ğer sonucudur. A�le hukuku davalarında �se müvekk�ller�n esk� eşler�
tarafından tak�p ed�ld�kler�n� b�ld�rm�şlerd�r. 

Görüldüğü üzere b�rçok farklı kültürde ısrarlı tak�p çalışmaları farklı
hedef k�tleler�n� ele alarak yapılmaktadır. Çalışmaların heps�n�n ortak
noktası ısrarlı tak�p olgusunun yaygınlığının son derece yüksek olması
den�leb�l�r. Bu noktada ülkem�zdek� çalışmaları da gözden geç�rmekte
fayda vardır.

3. Dünyadak� Durum



Türk�ye özel�nde ısrarlı tak�be yönel�k yeterl� sayıda çalışmanın
varlığından bahsedem�yoruz. Son dönem saha araştırmalarının
yaygınlaşmaya başladığını görsek de, alanyazını �ncelend�ğ�nde makale
çalışmalarının genel anlamda konunun hukuk� boyutuyla ele alındığını
görmektey�z.

Konuya �l�şk�n �lk saha araştırmalarından b�r� 2010 yılında yapılan
“Tak�p/İzlemeye İl�şk�n Algının İncelenmes� ve Mağdur
Olan/Olmayanların Kaygı Düzeyler�n�n Karşılaştırılması” konulu
yüksek l�sans tez çalışmasıdır. Bu çalışmanın örneklem grubunu
İstanbul’da a�les�yle beraber yaşayan, en az l�se mezunu ve 18-30
yaşları arasındak� çalışan 300 kadın oluşturmaktadır. Kadınların
mağdur�yet durumlarına göre “Durumluk-Sürekl� Kaygı Ölçeğ�”
uygulanarak kaygı düzeyler�n�n karşılaştırıldığı çalışmada, maruz
kalınan ısrarlı tak�b�n b�ç�m�, sıklığı ve süres� de saptanmaya
çalışılmıştır (Gürgezoğlu, 2010).

4. Türk�ye'dek� Durum



Toplam 300 kadın üzer�nde yapılan bu
çalışma ver�ler�ne göre 82 kadın (%27.3)
ısrarlı tak�p mağduru olduğunu
bel�rtm�şt�r. 

Bu kadınlara tak�pç�ler�n� tanıma
durumları sorulduğunda, %57.3’ü
tak�pç�ler�n� tanıdıkları cevabını verm�şt�r.
Tak�pç�s�n� tanıyan kadınların %34’ü �se
tak�pç�ler�n�n “hayatlarının b�r dönem�nde
tanışmış oldukları b�r�” olduğunu �fade
etm�şlerd�r. Bunu %25.5 �le esk� eş/esk�
partner�n tak�pç� olduğu durum
�zlemekted�r.

Çalışmada tesp�t ed�len en yaygın ısrarlı
tak�p davranışları �ş veya ev�n yakınlarında
görünme (%25.3), tak�p etme (%23.6),
telefonla arama (%19.2) ve e-posta
gönderme (13.7) şekl�nded�r.
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Tak�be Maruz Kalma

Tak�pç�n�n K�m Olduğu

Tak�p Davranışları



Tak�b�n sıklığı açısından bulgulara bakarsak,
kadınların çoğunluğu (%29.3) haftada b�rkaç kez
ısrarlı tak�be maruz kaldıklarını bel�rtm�şlerd�r.
Israrlı tak�b�n süres� açısından �se mağdur
olduğunu b�ld�ren 82 kadının %50’s� 1 yıldan
daha a süreyle tak�p ed�ld�ğ�n� bel�rt�rken,
%42.7’s� 1-3 yıl arası ısrarlı tak�be maruz
kaldıklarını b�ld�rm�şlerd�r (Gürgezoğlu, 2010).

Çalışma aynı zamanda mağdurların yaşamış
olduğu f�z�ksel ve c�nsel ş�ddet�n varlığını ve
n�tel�ğ�n� de ortaya koymaktadır. Buna göre 18
kadın f�z�ksel ş�ddete, 19 kadın �se c�nsel ş�ddete
maruz kaldığını bel�rtm�şt�r. F�z�ksel ş�ddet
b�ç�mler�nden en yaygın olanı sertçe
sarsmak/hırpalamak (%61.1) �ken, c�nsel ş�ddet
b�ç�mler�nden �lk sırada c�nsel �çer�kl�
konuşmalara maruz kalmak (%39.1) yer
almaktadır. Bunu elle tac�z ed�lme (%26.1) ve
c�nsel �çer�kl� e-posta/ mektup alma (%26.1)
�zlemekted�r (Gürgezoğlu, 2010).

4. Türk�ye'dek� Durum

Tak�b�n Sıklığı

Tak�b�n Süres�

F�z�ksel Ş�ddet�n  N�tel�ğ�

C�nsel Ş�ddet�n Varlığı



           
Mağdur kadınların ısrarlı tak�p
durumundan kurtulmak �ç�n
başvurdukları yer ya da k�ş�ler
sorulduğunda; �lk sırada a�le �le
paylaşma (%25) yer alırken, bunu
sırasıyla arkadaş �le paylaşma (%17.3),
pol�se başvurma (%14.4), �ş yer�
yönet�m�ne başvurma (%12.5) ve
eş/partnerle (%9.6) �zlemekted�r
(Gürgezoğlu, 2010).
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Mağdurun Başvurduğu Yer/K�ş�

Son olarak mağdur olan ve olmayan kadınların kaygı düzeyler�
karşılaştırıldığında mağdur olan kadınların durumluk ve toplam kaygı
ölçeğ� puanı anlamlı olarak yüksek çıkmıştır. Bu durumda ısrarlı tak�p
mağduru kadınların mağdur olmayanlara göre daha yoğun kaygı
problem� yaşadığı bel�rt�lm�şt�r (Gürgezoğlu, 2010).



T.C. A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü tarafından 2013-
2014 yılları arasında yürütülen
“Türk�ye’de Kadına Yönel�k A�le İç�
Ş�ddet Araştırması” ver�ler�ne göre,
Türk�ye genel�nde her 10 kadından
3’ü en az b�r kez ısrarlı tak�be maruz
kalmıştır. 
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Bununla b�rl�kte en yaygın ısrarlı tak�p b�ç�mler�, sürekl� telefonla
arama (%19), kısa mesaj, mektup veya e-posta gönderme (%8) ya da
sosyal medya aracılığıyla tak�p etme (%6) �le kadının çalıştığı ya da
yaşadığı yere gelerek rahatsız etme (%6) şekl�nded�r. Bu ver�ler “3.
Kadına Yönel�k Ş�ddetle Mücadele Eylem Planı (2016-2020)”
�çer�s�nde de paylaşılarak mevzuat düzenlemeler�, farkındalık
yaratma ve z�hn�yet dönüşümü, koruyucu ve önley�c� h�zmet sunumu
ve ş�ddet mağdurlarının güçlenmes�, sağlık h�zmetler�n�n
düzenlenmes� ve uygulanması, kurum ve kuruluşlar arası �şb�rl�ğ� ve
pol�t�ka konularında �y�leşt�rme çalışmaları hedeflenm�şt�r.



Akış ve arkadaşları (2019) b�r ün�vers�ten�n �k� ayrı fakültes�nde
okuyan ün�vers�te öğrenc�ler�ndek� flört ş�ddet� prevalanslarının
saptanması ve etk�leyen etmenler�n karşılaştırılmasını amaçladıkları
b�r çalışma yürütmüşlerd�r. Bu çalışmada f�z�ksel ş�ddet, c�nsel ş�ddet,
duygusal ş�ddet, ekonom�k ş�ddet ve ısrarlı tak�b�n varlığı ayrı ayrı
saptanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 221 Tıp Fakültes� öğrenc�s� ve
203 Spor B�l�mler� Fakültes� öğrenc�ler�yle çalışmışlardır. Öğrenc�ler�n
%24.4’ünün flört ş�ddet�ne maruz kaldıklarını b�ld�rd�kler� çalışmada,
%3,5 oranındak� öğrenc� ısrarlı tak�be maruz kaldıklarını
b�ld�rm�şlerd�r. C�ns�yet bağlamında ısrarlı tak�be bakarsak kadın
öğrenc�ler�n %5.1’�, erkek öğrenc�ler�n �se %2.2’s� ısrarlı tak�be maruz
kaldıklarını bel�rtm�şlerd�r.

4. Türk�ye'dek� Durum



4. Türk�ye'dek� Durum

Konuya da�r d�ğer b�r araştırma 2019 yılında gerçekleşt�r�len ve ısrarlı
tak�p konusunda sosyal ps�koloj�k açıdan bakan “Ş�ddet�n Yen� B�r
Türü Olarak Israrlı Tak�p: Çel�ş�k Duygulu C�ns�yetç�l�k, Namusu
Onaylama ve C�ns�yet Temell� Ş�ddet Tutumlarıyla İl�şk�s�” adlı tez
çalışmasıdır. Çalışmanın amacı; c�ns�yetç� ve namus kültürü olarak
kabul ed�len Türk�ye’de farklı ısrarlı tak�p türler�ne (esk� partner
tak�b�, tanıdık k�ş� tak�b� ve yabancı tarafından gerçekleşt�r�len tak�p)
�l�şk�n tutumları araştırmak ve ısrarlı tak�be �l�şk�n tutumlar, c�ns�yet,
çel�ş�k duygulu c�ns�yetç�l�k (düşmanca ve korumacı c�ns�yetç�l�k),
c�ns�yet temell� ş�ddet tutumları ve namusu onaylama arasındak�
�l�şk�y� �ncelemekt�r (Başar, 2019).

Çalışmanın örneklem�n� 291 kadın ve 162 erkek olmak üzere toplam
453 k�ş� oluşturmaktadır. Bulgulara göre kadınlar ısrarlı tak�be daha
çok maruz kalmaktadır. Tanıdık k�ş� tak�b� esk� partner ve yabancı
b�r�n�n tak�b�ne kıyasla daha az olumsuz bulunmuş ve erkekler�n bu üç
tak�p türüne de daha olumlu tutum gel�şt�rd�kler� görülmüştür. Ayrıca
düşmanca c�ns�yetç�l�ğ�n, c�ns�yet temell� ş�ddet tutumlarının ve
korumacı c�ns�yetç�l�ğ�n namusu onaylama ve üç tür ısrarlı tak�p türü
arasında aracı değ�şken olduğu saptanmıştır (Başar, 2019).



Ev İşç�ler� Dayanışma Send�kası’nın yayınladığı “Ş�ddet ve Korona
Dönem� Çalışma İl�şk�ler� raporunda 15-64 yaş arası, ev �şler�nde çalışan
413 katılımcıyla yapılan çalışmanın sonuçları aktarılmıştır. Araştırma
kapsamında ev �şç�ler�n�n hem �le ve hane hem de çalışma hayatında
maruz kaldıkları ş�ddet türler� f�z�ksel ş�ddet, ps�koloj�k ş�ddet,
ekonom�k ş�ddet, c�nsel ş�ddet ve ısrarlı tak�p olmak üzere beş başlık
altında sınıflandırılmıştır. Bulgulara göre katılımcıların %86’sı a�le �ç�
ş�ddete maruz kaldıklarını bel�rtm�şt�r. Araştırma sorularını
cevaplayan ev �şç�ler�n�n %0.8’l�k kısmı �se ısrarlı tak�be maruz
kaldıklarını bel�rtm�şlerd�r (Ev�d-Sen, 2020).

4. Türk�ye'dek� Durum



Israrlı tak�b�n varlığının araştırıldığı d�ğer b�r araştırma �se Kaplan
(2020) tarafından gerçekleşt�r�len, n�tel araştırma yöntem� olan
görüşme tekn�ğ�n�n kullanıldığı çalışmadır. Araştırmanın amacı flört
ş�ddet�n�n etk�ler�n�, nedenler�n� ve tarafların tepk�ler�n� tartışmaktır.
Bu doğrultuda Ankara �l�nde 18-29 yaş arası homoseksüel ve
heteroseksüel flört �l�şk�s� yaşayan beş kadın ve beş erkekle
görüşülmüştür. Görüşme sonuçlarına göre katılımcılardan b�r� ısrarlı
tak�be maruz kaldığını, �l�şk�n�n başında dah� partner� tarafından
“G�tt�ğ�n yerde tanıdıkların var ona göre hareket et.” Şekl�nde
korkutulmak �stend�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Katılımcı �l�şk�n�n b�tmes�ne
rağmen hala kend�s�ne ulaşmaya çalıştığını da �fade etm�şt�r (Kaplan,
2020). 

Görüldüğü üzere Türk�ye özel�ndek� ısrarlı tak�p çalışmaları sınırlı
sayıdadır. Bununla b�rl�kte her b�r�n�n alana katkısı son derece önem
taşımaktadır.

4. Türk�ye'dek� Durum



5. Hukuksal Durum

ABD’dek� Yasal Düzenlemeler
Israrlı tak�be �l�şk�n �lk yasal düzenleme, 1990 yılında Kal�forn�ya’da
düzenlenm�ş olan Israrlı Tak�p Mağdurlarının Korunmasına İl�şk�n
Kanun’dur. Bu düzenlemey� gündeme get�ren olay �se Amer�ka’da
Rebecca Schaeffer adlı aktr�s�n b�r hayranı tarafından öldürülmes�d�r
(Uyumaz ve Akdağ, 2015).

Israrlı tak�p kavramı ABD’de “stalk�ng” olarak adlandırılmaktadır.
Kal�forn�ya’dak� �lk yasal düzenlemeden sonra ısrarlı tak�p, ABD ve
d�ğer devletlerce yasal düzenlemelere konu ed�lm�şt�r. Yasalaşma
sürec�nde eyaletler�n ısrarlı tak�be �l�şk�n mevzuat değ�ş�kl�ğ�
konusunda cesaretlend�r�lmes�, kavramın daha �y� tanımlanarak
ortaya konulması ve kanun s�stemat�ğ�n�n oluşturulması amaçlarıyla
1993 yılında Ulusal Adalet Enst�tüsü (Nat�onal Inst�tute of Just�ce)
tarafından ve 2007 yılında Ulusal Suç Mağdurları Merkez� tarafından
(The Nat�onal Center for V�ct�ms of Cr�me) �k� adet “Model Israrlı
Tak�p Kanunu” oluşturulmuştur. Her �k� model kanunda da ısrarlı
tak�p tek b�r davranışa dayandırılmamış, ısrarlı tak�p oluşturab�lecek
bazı eylemlere örnek ver�lm�şt�r. Mağdurun kend� güvenl�ğ� veya
üçüncü b�r k�ş�n�n güvenl�ğ� �ç�n korku duymasının yanı sıra onu
rahatsız ed�c� davranışların da suçun oluşmasına sebeb�yet
vereb�leceğ�ne değ�n�lm�şt�r. 
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Mağdur üzer�ndek� bu etk�ler�n objekt�f üçüncü k�ş� üzer�nde de aynı
etk�y� oluşturab�lecek n�tel�kte olması gerekl�l�ğ� vurgulanmıştır
(Türkoğlu, 2019). 

Y�ne her �k� model kanunda da ısrarlı tak�b�n ağır suç olarak
n�telend�r�lmes� gerekt�ğ�ne değ�n�lm�şt�r. İk� model kanun, eyaletlere
yol gösterm�ş ve kanunlaşma sürec�n� hızlandırmıştır. 

Böylel�kle Federal hükümet, 50 eyalet�n tamamı, Columb�a Bölges� ve
ABD Bölgeler�, ısrarlı tak�p eylem�n� ceza yasalarına konu etm�şt�r.
Bazı eyaletlerde model kanuna karşın, ısrarlı tak�p suçu haf�f suç
olarak düzenlenm�ş, temel suça eklenen bazı unsurlarla ağırlaştırılmış
suça dönüşmes� öngörülmüştür. Buna paralel olarak ceza m�ktarları da
artış göstermekted�r. Arttırılmış tak�p suçları, genell�kle b�r�nc� ve
�k�nc� derece veya ağır suç ve kabahatl� tak�p olarak tanımlanmalarıyla
ayırt ed�lmekted�r. Bununla b�rl�kte somut olaylara göre mağdur k�ş�,
g�zl�l�ğ�n �hlal� ve ps�koloj�k baskı sebepler� �le hukuk� yollara da
başvurab�lmekted�r.

ABD’de ısrarlı tak�b�n ortak b�r tanımı olmamakla b�rl�kte genel olarak
yasal düzenlemelerde kabul ed�len tanım; “makul davranan b�r
�nsanın tehd�t olarak algılayacağı veya korku duyacağı şek�lde sürekl�
olarak tekrarlanan ve tak�p şekl�nde gerçekleşen kasıtlı serg�lenen
davranışlar” olarak karşımıza çıkmaktadır (Uyumaz ve Akdağ,2015). 



5. Hukuksal Durum: ABD

Israrlı tak�b�n sınırlarını bel�rlemek adına yapılan tanımlamalar yetk�
alanlarına göre değ�ş�kl�k göstermekted�r. Yasal tanımlamalarda
ısrarlı tak�b�n oluştuğunu kabul edeb�lmek �ç�n bazı eyaletler,
mağdurun tak�pten korkmuş olması gerekt�ğ�n� temel alırken bazı
eyaletler yalnızca tak�p davranışının makul b�r k�ş�n�n korku
yaşamasına neden olması gerekt�ğ�n� temel almaktadır. Bazı eyalet
yasaları savcı tarafından ölüm korkusunun veya c�dd� bedensel
yaralanmanın saptanmasını gerekt�r�rken, d�ğerler� yalnızca savcının,
mağdurun duygusal sıkıntı çekt�ğ�n� bel�rlemes�n� şart koşmaktadır
(Catalano,2012). Örneğ�n, Flor�da yasaları ısrarlı tak�p suçunu
�nandırıcı b�r zarar tehd�d� oluşturan tekrarlanan tak�p olarak
tanımlamaktadır.

Flor�da'da, mağdurun başvurab�leceğ� koruma tedb�r� şekl�nde meden�
hukuk yolu da bulunmaktadır. Koruma tedb�r�; koruma emr� gereğ�nce
tak�pç� k�ş�n�n mağdurla temasa geçmes�n� engelley�c� resm� b�r belge
olarak �fade ed�lmekted�r. Flor�da yasalarına göre kasıtlı, kötü n�yetl�
ve tekrarlanan tak�p veya tac�z olarak tanımlanan ısrarlı tak�p suçu
k�ş�n�n ölüm veya bedensel yaralanma korkusu �ç�ne sokacak şek�lde
�nandırıcı tehd�tlerle gerçekleş�rse ağırlaştırılmış ısrarlı tak�p suçunu
oluşturmaktadır. İlg�l� kanun, ısrarlı tak�p suçunun tekrarlanması
durumunda hak�m�n m�n�mum 21 ay hap�s cezasına hükmetmes�
gerekt�ğ�n� ve buna ek olarak para cezası �le koruma tedb�r� g�b� 
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tedb�rler alınab�leceğ�ne da�r hükümler �çermekted�r (Flor�da Code
Sect�on 784.048).

Kal�forn�ya’da da benzer şek�lde mağdur, tak�pç�s�ne karşı koruma
tedb�r� talep edeb�lmekted�r. Kal�forn�ya Ceza Yasası’nda ısrarlı tak�p
suçunun b�r k�ş�n�n kasıtlı, kötü n�yetl� ve tekrar tekrar b�r başkasını
tak�p etmes� veya tac�z etmes� ve b�r başkasını kend� güvenl�ğ� veya
yakın a�les�n�n güvenl�ğ� �ç�n makul b�r korkuya sokmak amacıyla
�nandırıcı b�r tehd�t oluşturması �le oluşacağı kabul ed�lmekted�r.
Israrlı tak�p suçunun gerçekleşmes� sonucunda �se 1 yıla kadar hap�s
cezası veya adl� para cezası öngörülmüştür. Eğer mağdur �ç�n koruma
kararı ver�lm�şse ve bu tedb�r �hlal ed�lm�şse cezanın ağırlaştırılması
ve mahkeme kararının �hlal� neden�yle ayrı suçlardan yargılanma
yaptırımları bulunmaktadır. Aynı mağdur aleyh�ne koruma emr� veya
mahkeme hükmünü �hlal eden k�ş�ye karşı yaptırım olarak 2,3 veya 4
yıl hap�s cezası öngörülmüştür. (Cal�forn�a Penal Code Sect�on 646.9)

Federal mevzuat �ncelend�ğ�nde �se, başka b�r k�ş�y�, b�r eş� veya
partner� tak�p etmek �ç�n b�r eyalet sınırını geçmey� suç kabul eden
düzenlemeler karşımıza çıkmaktadır. Eyaletler Arası Israrlı Tak�p
yasasında; b�r k�msen�n b�r başkasını öldürmek, yaralamak, tac�z
etmek, göz korkutmak g�b� amaçlarla Amer�ka B�rleş�k Devletler�’n�n
özel den�z ve bölge yargı yetk�s� dah�l�nde eyaletler arası seyahat 
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etmes� ve bu seyahatler sırasında veya sonucunda mağdur k�ş�n�n/eş�
veya yakın partner�n�n/ b�r�nc� derece akrabası üzer�nde öneml�
duygusal sıkıntıya neden olması veya neden olma g�r�ş�mler�nde
bulunması veya makul olarak bu etk�n�n tahm�n ed�lmes� sonucunda
cezalandırılacağı düzenlenm�şt�r (18.S.C. 2261A Interstate Stalk�ng
(1996; 2000; 2006; 2013)).

Aynı hükümde, yukarıda sayılan amaçlarla b�r k�msen�n herhang� b�r
etk�leş�ml� b�lg�sayar h�zmet�n� veya eyaletler arası t�caret�n
elektron�k �let�ş�m s�stem�n� kullanarak mağdurun kend�s�n�n,
eş/yakın partner�n�n, b�r�nc� derece akrabasının ölümüne veya c�dd�
bedensel yaralanmasına yönel�k makul b�r şek�lde korkutması ve bu
eylemler�n mağdurun kend�s� veya yukarıda sayılan k�ş�ler üzer�nde
öneml� duygusal sıkıntıya neden olması, neden olma teşebbüsünü
�çermes� veya makul olarak bu durumun beklen�lmes� durumlarında
da cezalandırılacağı düzenlenm�şt�r (18.S.C. 2261A Interstate Stalk�ng
(1996; 2000; 2006; 2013)).

Eyaletler Arası A�le İç� Ş�ddet yasasında �se b�r k�msen�n eş�, yakın
partner� veya flört partner�n� öldürmek, yaralamak, tac�z etmek veya
korkutmak amacıyla eyaletler arası seyahat eden veya Amer�ka
B�rleş�k Devletler�'n�n özel den�z ve bölge yargı yetk�s�ne g�ren veya
çıkan b�r k�ş� ve bu tür b�r seyahat sırasında veya sonucunda bu eşe, 
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yakın partnere veya flört partner�ne karşı ş�ddet suçu �şleyen veya
buna teşebbüs eden k�ş�ler�n cezalandırılacağı öngörülmüştür. Her �k�
yasal düzenlemede de öngörülen cezalar para cezasıdır. Ancak
mağdurun ölümü veya yaşamını tehd�t eden bedensel yaralanma g�b�
sonuçlar oluştuğu takd�rde ceza ağırlaştırılarak hap�s cezası
uygulanacağını �çermekted�r. Ayrıca Amer�ka B�rleş�k Devletler�
Kanunun 18. maddes�n�n 2266. bölümünde açıklanan geç�c� veya kalıcı
hukuk�/ceza� tedb�r, yasaklama emr�, koruma emr� veya başka b�r emr�
�hlal ederek ısrarlı tak�p suçunu �şleyenler 1 yıldan az olmamak koşulu
�le hap�s cezası �le cezalandırılmaktadır (18 U.S.C. 2261 Interstate
Domest�c V�olence (1994; 2000; 2006)).

Eyaletler Arası Koruma Emr� İhlal� adlı 18 USC2262 kodlu düzenleme,
b�r koruma emr�n� �hlal eden davranışlarda bulunmak amacıyla
eyaletler arası veya Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n özel den�z ve
bölgesel yargı alanına g�ren veya çıkan b�r k�ş�n�n, başka b�r k�ş�ye
karşı ş�ddet, tehd�t veya tac�z, temas veya �let�ş�m veya f�z�ksel
yakınlık veya emr�n ver�ld�ğ� yargı alanındak� b�r koruma emr�n�n
böyle b�r bölümünü �hlal etmes� hal�nde para cezası ve hap�s cezasına
tab� olab�leceğ�n� �çermekted�r. Y�ne mağdurun ölümü, kalıcı veya
yaşamı tehd�t eden bedensel yaralanma durumlarının ortaya çıkması
hal�nde ceza ağırlaştırılarak hap�s cezasına çevr�lecek/ hap�s cezası �se
ceza süres� paralel olarak arttırılacaktır. 
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Israrlı tak�b�n �let�ş�m araçları aracılığıyla gerçekleşt�r�lmes�
durumunu �çeren Kolomb�ya Bölges�’nde veya Eyaletler Arası veya
Yabancı İlet�ş�mlerde Müstehcen veya Tac�z Ed�c� Telefon Çağrıları
adlı 47 USC 223 (a) kodlu düzenleme �se bel�rl� b�r k�ş�y�, tac�z etmek
veya tehd�t etmek �ç�n b�r telefon veya başka b�r telekomün�kasyon
c�hazını kullanma eylem�n� 2 yıla kadar hap�s cezası �le
cezalandırılab�len federal b�r suç hal�ne get�rmekted�r (47 U.S.C. 223(a)
Obscene or Harass�ng Telephone Calls �n the D�str�ct of Columb�a or �n
Interstate or Fore�gn Commun�cat�ons). 

Aynı düzenleme, b�r k�msen�n aranan numaradak� herhang� b�r k�ş�y�
tac�z etmek amacıyla b�r başkasının telefonunu tekrar tekrar
çaldırması veya yalnızca bel�rl� b�r k�ş�y� tac�z etmek �ç�n tekrarlanan
telefon görüşmeler� yapması, b�r telekomün�kasyon c�hazıyla tekrar
tekrar �let�ş�m başlatması, müstehcen b�r yorum, �stek, görüntü
göndermes�, k�ml�ğ�n� �fşa etmeden bel�rl� b�r k�ş�y� tac�z ve tehd�t
etme n�yet�yle �let�ş�me geçmes� durumlarında cezalandırılacağını
�çermekted�r. Söz konusu eylemlerden b�r�n� gerçekleşt�ren k�ş� �ç�n
para cezası ve/veya 2 yıldan fazla olmamak üzere hap�s cezası
yaptırım olarak öngörülmüştür. 
Görüldüğü üzere, gerek federal yasalarda gerekse eyalet yasalarında
ısrarlı tak�p suç olarak düzenlenm�ş olup suç tanımlamaları �le
cezaları farklılık göstermekted�r. 



Avrupa B�rl�ğ� Ülkeler�ndek� Yasal Düzenlemeler
AB üyes� ülkelerdek� ısrarlı tak�p yasal düzenlemeler� �nceled�ğ�m�zde
sadece 7 ülken�n ısrarlı tak�p �ç�n özel b�r yasal düzenleme
yapmadığını görüyoruz, d�ğer 20 ülke bu konuda özel suç düzenlemes�
yapmışlardır.

5. Hukuksal Durum



AB üye ülkeler�ndek� özel suç düzenlemes� bulunan ülkelerdek� ceza
durumları aşağıdak� tabloda ver�lm�şt�r.

5. Hukuksal Durum: AB Ülkeler�
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Türk�ye’dek� Yasal Düzenlemeler
Israrlı tak�p, bünyes�nde b�rçok hukuka aykırı f��l
barındırmaktadır. Israrlı tak�p teşk�l eden bu f��ller
özel hukuk açısından en başta k�ş�l�k haklarının
�hlâl�ne yol açtıkları �ç�n mağdur, Medenî Hukukun
k�ş�l�k haklarının korunmasına �l�şk�n hükümler�ne
göre; hukukî yollara başvurab�lecekt�r. Ancak
Medenî hukuktak� bu hukukî yolların yanı sıra, bu
konuda etk�n b�r korumanın sağlanması amacıyla
6284 sayılı A�len�n Korunması ve Kadına Yönel�k
Ş�ddet�n Önlenmes�ne Da�r Kanunda (6284 sayılı
Kanun) ısrarlı tak�p mağduru; kadınlar, çocuklar ve
a�le b�reyler� yanında, koruma altına alınan b�r
d�ğer k�ş� grubu olarak düzenlenm�şt�r. Yanı sıra,
özel hayatın g�zl�l�ğ�n� �hlal, k�ş�sel ver�ler�n
g�zl�l�ğ�n�n �hlal�, huzur ve sükunun �hlal�, c�nsel
tac�z, hakaret, sövme, k�ş�y� hürr�yet�nden yoksun
bırakma g�b� pek çok suçun madd� unsurunu tek
başına veya b�rl�kte barındırab�len stalk�ng (ısrarlı
tak�p) olgusu �ç�n barındırdığı suça göre ceza hukuk
hükümler� çerçeves�nde de yaptırımlar söz konusu
olab�lecekt�r. (Uyumaz-Akdağ, 2015)
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6284 sayılı Kanun Bakımından Israrlı Tak�p
6284 sayılı Kanun 20.03.2012 tar�h�nde yürürlüğe g�rm�şt�r. Bu Kanun,
aynı zamanda4320 sayılı “A�len�n Korunmasına Da�r Kanunu”
yürürlükten kaldırmıştır. Yürürlüğe g�ren yen� Kanunun amacı �lk
maddes�ne göre, ş�ddete uğrayan veya ş�ddete uğrama tehl�kes�
bulunan kadınların, çocukların, a�le b�reyler�n�n ve tek taraflı ısrarlı
tak�p mağduru olan k�ş�ler�n korunması ve bu k�ş�lere yönel�k ş�ddet�n
önlenmes� amacıyla alınacak tedb�rlere �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r. Böylece, bu kanun yoluyla kadınlar, çocuklar, a�le
b�reyler� ve tek taraflı ısrarlı tak�p mağduru olab�lecek k�ş�ler olmak
üzere dört k�ş� grubu koruma altına alınmıştır. Kanun sayes�nde
ş�ddetle mücadelen�n b�r üst sev�yeye taşınması �le kadın ve a�le
b�reyler�ne yönel�k ş�ddete gen�ş b�r perspekt�fle bakılması
amaçlanmaktadır. (Uyumaz-Akdağ, 2015)

Bu kanun uyarınca hâk�m, kanunda bel�rt�len ya da kend�s�n�n re’sen
gerekl� gördüğü önlemler� herhang� b�r talebe gerek kalmadan
alab�lecekt�r. Y�ne, bu Kanun açısından d�ğer b�r olumlu düzenleme
Türk Meden� Kanunu’nda yer alan genel hükümlerden farklı olarak
�spat yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Yan�, Türk Meden�
Kanunu’nun 6.maddes� gereğ�nce, kanunda aks�ne b�r hüküm
bulunmadıkça, taraflardan her b�r�, hakkını dayandırdığı olguların 
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varlığını �spatla yükümlüdür, kuralı bu kanun hükümler�ne
başvurulmasında uygulanmaz. Koruma taleb�yle �lg�l� b�r başvuru söz
konusu olduğu zaman a�le mahkemes�, mağdur, sanık ya da tanık
d�nlemeye gerek olmadan koruma kararı verecek ve böylece süreç
uzamadan kanunun etk�n şek�lde uygulanması sağlanmış olacaktır.
(Uyumaz-Akdağ, 2015)

6284 sayılı Kanun, ş�ddete uygulayan k�mseye yönel�k gel�şt�r�len
tedb�rlerle kadına, çocuğa, d�ğer a�le üyeler�ne yönel�kş�ddet�n ve
ısrarlıtak�p teşk�l edenf��ller�n mağdurunun korunması anlamında
kapsayıcı önlemler alınmasına �mkân veren öneml� b�r yasal araçtır.
 

6284 sayılı Kanunu kapsamında alınab�lecek koruyucu ve önley�c�
tedb�rler�, mülkü am�rler tarafından ver�len tedb�r karaları ve hak�m
tarafında ver�len tedb�r kararları olarak �k�ye ayırmak mümkündür.
Mülkü am�r prens�p olarak sadece koruyucu tedb�r kararı vereb�l�rken,
hak�m prens�p olarak hem koruyucu hem de önley�c� tedb�r kararı
vereb�lmekted�r. 

6284 sayılı Kanun’un 3. maddes� kadına yönel�k ş�ddet durumunda
mülk� am�r (�llerde val�, �lçelerde kaymakam) tarafından ver�lecek
koruyucu tedb�rler� barınma, geç�c� madd� yardım, rehberl�k ve 
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Ş�ddet tehd�d�nde veya küçük düşürmey� �çeren söz ve
davranışlarda bulunmama
Uzaklaştırma ve konutun korunan k�ş�ye tahs�s�
Korunan k�ş�n�n bulunduğu yere yaklaşmama
Çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasının sınırlandırılması
Yakınlara, tanıklara ve çocuklara yaklaşmama
Eşyaya zarar vermeme
İlet�ş�m araçlarıyla rahatsız etmeme
S�lah tesl�m�
Kamu görev� neden�yle kullanılan s�lahın tesl�m�
Alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmama ve
bağımlılık hâl�nde muayene ve tedav�
B�r sağlık kuruluşunda muayene ve tedav�

danışmanlık h�zmet� ve geç�c� koruma altına alma tedb�r� olarak
bel�rlem�şt�r. 6284 sayılı Kanun’un 4. maddes�ne hak�m tarafından
ver�lecek koruyucu tedb�rler �şyer�n�n değ�şt�r�lmes�, ayrı yerleş�m yer�
bel�rlenmes�, a�le konutu şerh� ver�lmes� ve k�ml�k ve �lg�l� d�ğer b�lg� ve
belgeler�n değ�şt�r�lmes� olarak saymıştır. 6284 sayılı Kanun’un 5.
Maddes� de hak�m tarafından ver�lecek önley�c� tedb�rler� aşağıdak�
g�b� saymıştır:
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Bakımından Israrlı Tak�p
Türk Ceza Kanunu açısından ısrarlı tak�p teşk�l eden f��ller b�r bütünlük
�çer�s�nde değerlend�r�lmey�p, bütünden ayrı olarak ele alınmaktadır.
Örneğ�n, c�nsel tac�z (TCK. m.105), tehd�t (TCK. m.106), şantaj (TCK.
m.107), ceb�r (TCK.m.108), kasten yaralama(TCK. m.86), özel hayatın
g�zl�l�ğ�n� �hlâl (TCK.m.134), k�ş�ler�n huzur ve sükûnunu bozma(TCK.
m.123) g�b� suçların maddî unsurları, bazı ısrarlı tak�p teşk�l eden
f��ller�n bünyes�nde yer almaktadır. Bu durumun olumsuz yanı, ısrarlı
tak�p teşk�l eden f��ller�n tek�l olarak kanunlarda suç olarak
düzenlenmemes� neden�yle, kavramın sınırlarını bel�rlemen�n
güçleşmes�d�r. (Uyumaz-Akdağ, 2015)
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Israrlı tak�p olgusu ülkem�z açısından Avrupa İnsan Hakları
Mahkemes�’n�n 09.09.2009 tar�hl� Opuz – Türk�ye kararı �le de
�rdelenm�şt�r. Söz konusu vakada, davacı Nah�de Opuz kocası Hüsey�n
Opuz ve babası tarafından 6 kez saldırıya uğramış, bu saldırıların
b�r�nde Nah�de Opuz’un annes�, Hüsey�n Opuz tarafından
öldürülmüştür. Cezaev�ne konan Hüsey�n Opuz, uzun süre tutuklu
yargılanmasının ardından, tutuksuz yargılanmak üzere cezaev�nden
salıver�lm�ş, salıvermey� müteak�p Hüsey�n Opuz, Nah�de Opuz’u
kend�s� �le tekrar beraber olması �ç�n tehd�t etmeye devam etm�şt�r. Bu
açıdan bakıldığında, t�p�k b�r ısrarlı tak�p vakası olan Opuz davasında,
İnsan Hakları Avrupa Mahkemes� “yargı makamlarının genel olarak
kadına yönel�k ş�ddet konusunda gereken hassas�yet� göstermey�p,
kayıtsız kalması vesanıkların ş�ddet eylemler�n�n ceza� yaptırıma tab�
tutulmaması gerçeğ� karşısında, kadınların ş�ddetten korunması
noktasında, c�ns�yet ayrımcılığına dayalı b�r hak �hlal� bulunduğunu”
tesp�t etm�şt�r. Ardından bu durumun, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmes�n�n 2, 3 ve 14. maddeler�ne aykırı olduğu hususu
mahkemece karara bağlanmıştır. (Opuz, 2009; Doğan, 2014)

İstanbul Sözleşmes� olarak da �s�mlend�r�len Kadınlara Yönel�k Ş�ddet
ve A�le İç� Ş�ddet�n Önlenmes� ve Bunlarla Mücadeleye İl�şk�n Avrupa
Konsey� Sözleşmes�’n�n (Resm� Gazete, 08.03.2012) “Tac�z amaçlı
tak�p” başlıklı 34. maddes�nde “Taraflar başka b�r şahsa yönel�k olarak 
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gerçekleşt�r�len ve bu şahsı, şahsın kend�s�n� güvende h�ssetmes�n�
önleyecek şek�lde korkutacak, kasıtlı b�r b�ç�mde tekrarlanan tehd�tkar
davranışların cezalandırılmasını tem�n edecek gerekl� yasal veya d�ğer
tedb�rler� alacaklardır.” den�lerek ısrarlı tak�p eylemler�n�n
cezalandırılmasını tem�nen yasal veya d�ğer tedb�rler� alınması
gerekt�ğ�n� düzenlemekted�r. Türk�ye, 11 Mayıs 2011'de İstanbul
Sözleşmes�n� �lk �mzalayan ve 24 Kasım 2011'de parlamentosunda
onaylayan �lk ülke olmuştur. Ancak, 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
(Resm� Gazete, 20.03.2021) �le ülkem�z İstanbul Sözleşmes�’nden
çek�lm�şt�r. Anılan karar hukuk�l�k tartışmalarına ve davalara konu
olmuş olup davalar halen devam etmekted�r. 

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2 Mart 2021 tar�h�nde tanıtılan İnsan
Hakları Eylem Planı’nın (İnsan Hakları Eylem Planı, 2021) “6. Amaç:
K�ş�n�n Madd� ve Manev� Bütünlüğü �le Özel Hayatının Güvence Altına
Alınması Hukuksal Boyutta Sonuç ve Öner�ler” başlıklı maddes�nde
“Tek taraflı ısrarlı tak�p f��ller� kadınların özgürlüğünü kısıtlayan,
b�reysel ve toplumsal düzeyde korku ve pan�ğe yol açan f��llerd�r. Belge,
hem ağırlaştırıcı sebepler�n, boşanmış eş� de kapsamasını hem de tek
taraflı ısrarlı tak�p f��ller�n�n ayrı b�r suç olarak düzenlenmes�n�
öngörmekte ve böylel�kle mağdurlara gerekl� güvencen�n sağlanmasını
amaçlamaktadır.” den�lmek suret�yle ısrarlı tak�p eylemler�n�n ayrı b�r
suç olarak düzenleneceğ�ne da�r hedef paylaşılmıştır. 
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Görüldüğü üzere, Türk Ceza Kanunu açısından ısrarlı tak�p teşk�l eden
f��ller b�r bütünlük �çer�s�nde değerlend�r�lmey�p, bütünden ayrı olarak
ele alınmaktadır. Örneğ�n, c�nsel tac�z, tehd�t, şantaj ceb�r, kasten
yaralama, özel hayatın g�zl�l�ğ�n� �hlâl, k�ş�ler�n huzur ve sükûnunu
bozma g�b� suçların madd� unsurları, bazı ısrarlı tak�p teşk�l eden
f��ller�n bünyes�nde yer almakta ayrı b�r suç olarak düzenlenm�ş
bulunmamaktadır. 
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Ş�ddet Önleme ve İzleme Merkez� (ŞÖNİM): Ş�ddet�n önlenmes� �le
koruyucu ve önley�c� tedb�rler�n etk�n b�r b�ç�mde uygulanmasına
yönel�k güçlend�r�c� ve destekley�c� danışmanlık, rehberl�k,
yönlend�rme ve �zleme h�zmetler�n�n ver�ld�ğ�, yeterl� ve gerekl�
personel�n görev yaptığı ve terc�hen kadın personel�n �st�hdam
ed�ld�ğ�, çalışmaların yed� gün y�rm� dört saat esasına göre
yürütüldüğü merkezlerd�r.

Israrlı Tak�p olgularında 6284 sayılı Kanun kapsamında mülk� am�rler
ve hak�m tarafından alınab�lecek koruyucu ve önley�c� tedb�r kararları
bulunmaktadır. Bu koruyucu ve önley�c� tedb�r kararlarına da�r
ayrıntılı b�lg�, raporun “Hukuksal Durum” bölümünde ver�lm�şt�r. Bu
bölümde de ısrarlı tak�p olgularına yönel�k k�ş� ve kurumların üstler�ne
düşen görevler� tartışacağız.

6284 Sayılı A�len�n Korunması ve Kadına Karşı Ş�ddet�n Önlenmes�ne
Da�r Kanunun 14. maddes�, destek h�zmetler� ve kurumlar arası
koord�nasyon çerçeves�nde ş�ddet� önleme ve �zleme merkezler�n�n
kurulmasını öngörmekted�r. Bu merkezlerdek� h�zmetlerden ev �ç�
ş�ddete uğrayan veya ş�ddete uğrama tehl�kes� bulunan kadınlar,
çocuklar, a�le b�reyler� ve ısrarlı tak�p mağduru olan k�ş�ler
yararlanab�lmekted�r. Kısaca ŞÖNİM olarak adlandırılan bu merkezler
ve 6284 sayılı kanunun 2.maddes�nde şu şek�lde tanımlanmaktadır:

6. Israrlı Tak�p İle Mücadelede İlg�l�
Kurumlar ve Kurumsal H�zmetler 



Bu merkezlerde koord�nasyon h�zmet�, ps�ko-sosyal destek h�zmet�,
hukuk� destek h�zmet�, eğ�t�m ve meslek� destek h�zmet�, sağlık destek
h�zmet�, ekonom�k destek h�zmet�, müdahale ve yönlend�rme h�zmet�
ve önley�c� h�zmetler sunulmaktadır. 

ŞÖNİM, “Alo 183” telefon hattından, üçüncü k�ş�ler�n yaptıkları
�hbarlar doğrultusunda kend�s�ne ulaşılan k�ş�n�n ş�kâyet�nden, yetk�l�
kurum veya makam tarafından tes�s ed�len koruyucu veya önley�c�
tedb�r kararından, k�ş�n�n kend�s�n�n müracaatından veya
ş�kâyet�nden, cumhur�yet savcılığının, kamu kurum ve kuruluşlarının,
meslek kuruluşlarının, gerçek ve tüzel k�ş�ler�n ve s�v�l toplum
kuruluşlarının b�ld�r�mler�nden kaynaklı başvuruları değerlend�rmeye
almaktadır. (ŞÖNİM Hakkında Yönetmel�ğ�n 13. Maddes�)

6284 Sayılı A�len�n Korunması ve Kadına Karşı Ş�ddet�n Önlenmes�ne
Da�r Kanuna İl�şk�n Uygulama Yönetmel�ğ�’n�n 4.maddes�ne göre
ş�ddet veya ş�ddete uğrama tehl�kes�nden haberdar olan kamu kurum
ve kuruluşları �le kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları �se
durumu derhal, ş�kâyet merc�ler�ne b�ld�rmek zorundadır. Dolayısıyla
devlet�n hang� kurumu olursa olsun, karşılaştığı ş�ddet veya ısrarlı
tak�p olgusunu b�ld�rmek yükümlülüğüne sah�pt�r.

6. Israrlı Tak�p İle Mücadelede İlg�l�
Kurumlar ve Kurumsal H�zmetler 



Kolluk (pol�s, jandarma, sah�l güvenl�k), kend�s�ne yapılan �hbar veya
ş�kâyet üzer�ne genel hükümler doğrultusunda gerekl� �şlemler� yapar.
Gec�kmes�nde sakınca bulunan hallerde Kanun kapsamında almış
olduğu koruyucu ve önley�c� tedb�rler� onaylanmak üzere tedb�r�n
n�tel�ğ�ne göre mülk� am�re veya hâk�me sunar. Kolluk, kend�s�ne
�nt�kal eden her olay hakkında gec�kmeks�z�n en ser� vasıtalarla
ŞÖNİM’e b�lg� ver�r (6284 Sayılı Uygulama Yönetmel�ğ�, Md. 5 – (1)).

Cumhur�yet başsavcılığı, yapılan �hbar ve ş�kâyet üzer�ne evrakın b�r
örneğ�n� �ved�l�kle olayın n�tel�ğ�ne göre uygulanab�lecek olan
koruyucu veya önley�c� tedb�r hakkında karar ver�lmek üzere hâk�me
veya mülk� am�re gönder�r (6284 Sayılı Uygulama Yönetmel�ğ�, Md.2).

Mülk� am�re yapılan �hbar veya ş�kâyet üzer�ne Kanunun 3 üncü
maddes�nde bel�rt�len koruyucu tedb�rlerden b�r�ne, b�rkaçına veya
uygun görülecek benzer tedb�rlere karar ver�leb�l�r. Ayrıca mülk� am�r
olayın n�tel�ğ�ne göre ş�kâyet veya �hbarı, kolluğa veya Cumhur�yet
başsavcılığına b�ld�r�r (6284 Sayılı Uygulama Yönetmel�ğ�, Md.3).

Hâk�m veya mülk� am�r tarafından ver�len kararlar �ved�l�kle ŞÖNİM’e
b�ld�r�l�r (6284 Sayılı Uygulama Yönetmel�ğ�, Md.4).

6. Israrlı Tak�p İle Mücadelede İlg�l�
Kurumlar ve Kurumsal H�zmetler 



Kamu kurum ve kuruluşlarının har�c�nde s�v�l toplum kuruluşlarının
da konuya müdahales� bulunmaktadır. Örneğ�n İMDAT-Ş�ddet�
Önleme ve Rehab�l�tasyon Derneğ� olarak gerçekleşt�rd�ğ�m�z
kongreler, sem�nerler ve konferanslar ısrarlı tak�p konusunda kamuyu
b�lg�lend�rmey� ve b�l�nçlend�rmey� amaçlamakta, bu yöndek�
çalışmalarımız devam etmekted�r. 

6. Israrlı Tak�p İle Mücadelede İlg�l�
Kurumlar ve Kurumsal H�zmetler 



Amaç
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da çalışan ve 18-30 yaş arası kadınların
ısrarlı tak�be maruz kalma sıklığını, bu durumun ne şek�lde
gerçekleşt�ğ�n� ve mağdurlar üzer�ndek� etk�ler�n� ölçmekt�r. Aynı
zamanda bu konudak� farkındalığı arttırmak hedeflenmekted�r.

Yöntem
Araştırmada, katılımcılara demograf�k ver�lerle beraber toplam da 27
soruluk Israrlı Tak�p Anket� 15 Ocak 2021-01 N�san 2021 tar�hler�
arasında onl�ne olarak uygulanmıştır. Yalnızca ısrarlı tak�be maruz
kaldığını bel�rten katılımcılar ve tüm katılımcılar şekl�nde araştırma
grupları ayrı ayrı değerlend�r�lm�şt�r. Bet�msel bulguların dâh�l
ed�ld�ğ� çalışmada, araştırma kr�terler� olarak bel�rlenen ve ısrarlı
tak�p �le �lg�l� değ�şkenler�n çarpaz tablo göster�mler� yapılarak
gruplardak� farklılıklar göster�lm�şt�r. Bet�msel �stat�st�kler �ç�n
frekans dağılımları ve çapraz tabloların ver�ld�ğ� çalışmada, dağılımın
graf�ksel göster�m� pasta graf�ğ� şekl�nde yapılmıştır. Bet�msel
�stat�st�kler�n göster�m� �ç�n SPSS 26.0 paket yazılımı kullanılmıştır. 

7. Saha Çalışmamız



Çalışmamıza 18-30 yaş arası,
İstanbul’da �kamet eden ve
çalışan 447 kadın katılım
sağlamıştır. Buna göre
katılımcıların %53.9’unun
(n=241) �le 27-30 yaş arası
olduğunu, %77.2’s�n�n
(n=345) bekar ve %53.1’�n�n
(n=264) l�sans mezunu
olduğunu görmektey�z.
Meslek dağılımına
baktığımızda �se %28.9
(n=129) �le en büyük grubun
özel sektör çalışanları
olduğunu görüyoruz.

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



447 katılımcıya hayatlarının b�r dönem�nde ısrarlı tak�be
maruz kalıp kalmadıklarını sorduk. Katılımcıların %59.3’ü
(n=265) hayatının b�r dönem�nde ısrarlı tak�be maruz
kaldığını bel�rtm�şt�r 

Israrlı tak�p mağduru olduğunu b�ld�ren 265 katılımcının
196’sı �se kend�s�n� tak�p eden k�ş�y� tanıdığını �fade etm�şt�r. 

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Tak�pç�s�n� tanıyan kadınların %29.4’ü (n=78) esk� eş/esk�
partner/esk� sevg�l�s� tarafından, %20’s� (n=53) �se hayatlarının
b�r dönem�nde tanıştıkları b�r� tarafından tak�p ed�ld�kler�n�
b�ld�rm�şlerd�r. 

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Israrlı tak�p mağduru olduğunu bel�rten katılımcıların %59.7’s�
(n=134) tekrarlayan telefon aramaları/mesaj gönderme yoluyla
ısrarlı tak�be maruz kaldıklarını �fade etm�şlerd�r. Bunu yolda
yürürken karşısına çıkma (%17.3, n=50) ve sosyal medya/�nternet
üzer�nden sürekl� olarak rahatsız ed�lme (%10.2, n=29) davranışları
tak�p etm�şt�r.  

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Tak�p davranışlarının sıklığına yönel�k sorduğumuz sorudan elde
ed�len bulgulara göre, ısrarlı tak�p mağduru katılımcıların (n=265),
%39.3’ünün (n=102) haftada b�rkaç kez bu davranışlara maruz
kaldıkları saptanmıştır. Bununla b�rl�kte esk� eş/esk� partner/esk�
sevg�l�n�n tak�pç� olduğu durumlarda (n=79) tak�p davranışının
sıklığı “haftada b�rkaç kez” (n=29) olarak �lk sırada yer alsa da, d�ğer
tak�pç� türler�nden farklı olarak “gün �çer�s�nde b�rkaç kez” (n=12) ve
“her gün” (n=14) cevaplarının da ver�ld�ğ�n� görmektey�z.

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Israrlı tak�p mağduru
katılımcıların (n=265)
çoğunluğu bu durumu ne kadar
süreyle yaşadıkları sorusuna 1
yıldan daha az (%61.2, n=173)
cevabını verm�şlerd�r. Bununla
b�rl�kte 68 k�ş� 1-3 yıl arası, 21
k�ş� �se 3 yıl ve üstü b�r süre
kadar ısrarlı tak�be maruz
kaldıklarını b�ld�rm�şlerd�r.

Katılımcılara “İstenmeyen notlar ya da mesajlar aldıysanız,
�çer�kler� nelerd�?” d�ye sorduk. Mağdur katılımcıların %49.1’�
(n=130) “aşk �lanı” cevabını ver�rken, %14.3’ü (n=38) herhang� b�r
not ya da mesaj almadıklarını bel�rtm�şlerd�r 

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Katılımcıların yaşadıkları ısrarlı mağdur�yet� boyunca f�z�ksel,
c�nsel ve ps�koloj�k ş�ddet türler�nden herhang� b�r�ne maruz kalıp
kalmadıklarını da araştırdık. Buna göre ısrarlı tak�p mağduru
katılımcıların %10.6’sı (n=28) f�z�ksel ş�ddete, %25.7’s� (n=68) c�nsel
ş�ddete ve %46.4’ü (n=123) ps�koloj�k ş�ddete uğradıklarını
bel�rtm�şlerd�r

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



F�z�ksel ş�ddete uğrama oranı genel değerlend�rme açısından düşük
görünse de, tak�pç�s�n�n k�m olduğunu b�len katılımcılara (n=196)
yönel�k yapılan anal�zde; 28 f�z�ksel ş�ddet olgusunun 19 tanes�n�n
esk� eş/esk� partner/esk� sevg�l� tarafından gerçekleşt�r�lm�ş
olduğunu görüyoruz.

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Bu ş�ddet türler�n�n hang� davranışları �çerd�ğ�ne da�r sorularımıza
katılımcıların çoğu cevap vermezken, ps�koloj�k ş�ddet gördüğünü
bel�rten katılımcıların %21.9’u (n=58) “bağırmak/küfür etmek”
seçeneğ�n� �şaretlerken, %18.1’� (n=48) “tehd�t”le karşılaştığını �fade
etm�şt�r. Israrlı tak�p süres�nce c�nsel ş�ddete maruz kaldığını
bel�rten katılımcıların %15,5’� (n=41) �se “c�nsel �çer�kl� konuşmalara
maruz kalma ve laf atma” durumunu yaşadığını bel�rtm�şt�r.

Ayrıca katılımcılara yaşadıkları bu ısrarlı tak�p durumunu k�mseyle
paylaşıp paylaşmadıklarını da sorduk. Katılımcıların %55.1’� (n=146)
yaşadığı bu durumu arkadaşıyla paylaştığını bel�rt�rken, %14’ü
(n=37) k�mseyle paylaşmadığını �fade etm�şt�r.

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Israrlı tak�p mağdurlarının
(n=265) bu durumu resm�
makama b�ld�r�p b�ld�rmeme
oranları �se şöyled�r; %91.7’s�
(n=243) her hang� b�r resm�
makama başvuruda
bulunmazken, %8.3’ü (n=22)
resm� makama başvurduğunu
bel�rtm�şt�r.

Resm� makama başvuru yapan mağdurların sadece 4’ü tedb�r kararı
ver�ld�ğ�n� �fade etm�şlerd�r.

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Israrlı tak�p mağduru olduğunu bel�rten katılımcılara resm� b�r
makama başvuru yapmama nedenler�n� de sorduk. Buna göre;
katılımcıların %41.9’u (n=111) “b�ld�rmem gereken b�r durum
olduğunu düşünmed�m” derken, %27.9’u (n=74) “başvurmamın �şe
yarayacağını düşünmed�m” cevabını verm�şt�r 

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Bununla b�rl�kte, tak�pç�ler�n� tanıyan mağdurların (n=196)
uğradıkları ş�ddet türler�yle resm� makama başvurmama nedenler�
arasındak� �l�şk� de anal�z ed�lm�şt�r. Buna göre c�nsel ş�ddet
mağduru olduğunu b�ld�ren katılımcılar resm� makama
başvurmama neden�n�, genel anal�z sonuçlarının aks�ne ağırlıklı
olarak (%29.5) “k�msen�n b�lmes�n� �stemed�m” şekl�nde �fade
etm�şlerd�r. 

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



"K�msen�n b�lmes�n� �stemed�m" cevabı  f�z�ksel ş�ddet
mağdurlarında �k�nc� sırada (%26.9) ve ps�koloj�k ş�ddet
mağdurlarında üçüncü sırada (%16.8) yer almaktadır 

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Çalışmada katılımcılarımıza ısrarlı tak�b�n mağdur üzer�ndek�
etk�ler�n� anlayab�lmek �ç�n “Israrlı tak�be maruz kaldıktan sonra
hayatınızda neler� değ�şt�rd�n�z?” sorusunu yöneltt�k. Buna göre
mağdur katılımcıların (n=265) %39,6’sı (n=105) “Tac�zc�y� sosyal
medyada engelled�m” seçeneğ�n� �şaretlem�ş, %21.1’� (n=56) “h�ç b�r
şey yapmadım” cevabını verm�şt�r.

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Tak�pç�s�n� tanıyan mağdurların (n=196) uğradıkları ş�ddet
türler�yle hayatlarında gerçekleşt�rd�kler� değ�ş�kl�kler arasındak�
�l�şk�ye baktığımızda da dağılımın aynı olduğu, ancak f�z�ksel
ş�ddete uğradıklarını b�ld�ren katılımcıların sosyal medya
hesaplarını kapatma eğ�l�m�ne g�rmed�kler�, daha çok ps�koloj�k ve
c�nsel ş�ddete maruz kalanların bu yola başvurdukları görülmüştür.

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Tak�pç�s�n� tanıyan ve c�nsel ş�ddet görenler�n hayatlarındak�
değ�ş�mler

Tak�pç�s�n� tanıyan ve ps�koloj�k ş�ddet görenler�n hayatlarındak�
değ�ş�mler

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Araştırmamıza katılan tüm
katılımcılarımıza (n=447)
ısrarlı tak�p durumunda yasal
haklarını b�l�p b�lmed�kler�n�
sorduk. Katılımcıların %38’�
(n=170) “evet” cevabını
ver�rken, %62’s� (n=277)
“hayır” cevabını verm�şt�r.

Bununla b�rl�kte ısrarlı tak�p
mağduru olduğunu bel�rten
katılımcılar (n=265) arasında
yapılan anal�z sonuçlarına
göre �se mağdur olan
katılımcıların %40’ı (n=106)
yasal haklarını b�ld�kler�n�,
%60’ı (n=159) �se yasal
haklarını b�lmed�kler�n� �fade
etm�şlerd�r.

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Tüm katılımcılarımıza
(n=447) “Israrlı tak�p
durumunda nereye
başvuracağınızı b�l�yor
musunuz?” d�ye sorduk. Buna
göre, 447 katılımcının %51.1’�
(n=233) nereye başvuracağını
b�lemezken, %47,9’u (n=214)
nereye başvuracağını b�ld�ğ�n�
bel�rtm�şt�r.

Israrlı tak�p mağduru
olduğunu bel�rten
katılımcıların (n=265) �se
%55.5’� (n=147) nereye
başvuracağını b�lmed�ğ�n�
�fade etm�şt�r. %44.5’l�k
(n=118) orandak� mağdur
katılımcı �se nereye
başvuracağını b�ld�ğ�n�
bel�rtm�şt�r.

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Son olarak katılımcılarımıza
(n=447) ısrarlı tak�p
durumuyla karşılaştıklarında
hang� numaraları
arayab�lecekler�n� sorduk. 394
k�ş� Alo 155, 44 k�ş� Alo 183, 5
k�ş� 112 ve 4 k�ş� �se Alo 154
cevabını verm�şt�r.

Israrlı tak�p mağdurları
arasında yapılan anal�z
sonucuna göre �se, mağdur
katılımcıların (n=265) 236’sı
Alo 155, 22’s� Alo 183,4’ü Alo
112 ve 3’ü Alo 154’ü
arayab�lecekler�n�
bel�rtm�şlerd�r.

Tak�p Mağdurlarının Hang� Numarayı Arayab�lecekler�

Tüm Katılımcıların Hang� Numarayı Arayab�lecekler�

7. Saha Çalışmamız: Bulgular



Çalışmamızın ver�ler� göster�yor k� ısrarlı tak�p olgusu
tahm�nler�m�z�n ötes�nde b�r sıklığa sah�pt�r. 2010 yılında yapılan
benzer b�r çalışmada (Gürgezoğlu, 2010) 300 kadından sadece
%27.3’ü ısrarlı tak�be maruz kaldığını b�ld�r�rken, çalışmamızda bu
oran %59.3 olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmamıza katılan
447 kadının 265’� hayatlarının b�r dönem�nde ısrarlı tak�be maruz
kaldıklarını b�ld�rm�şlerd�r. Bu artış oranı kadına yönel�k ş�ddet�n
b�r türü olan ısrarlı tak�p olgusunun hang� boyutlara geld�ğ�ne da�r
f�k�r sah�b� olmamızı sağlamaktadır.
Sonuçlar göstermekted�r k� zaman �çer�s�nde esk� eş/esk�
partner/esk� sevg�l�n�n tak�pç� olduğu olguların sayısında artış
olmuştur. 2010 yılında yapılan çalışmada tak�pç�n�n k�m olduğu
sorusuna ver�len cevaplara bakıldığında �lk sırada “hayatlarının b�r
dönem�nde tanışmış oldukları b�r�” yer alırken, esk� eş/esk�
partner�n tak�pç� olduğu olgular �k�nc� sırada yer almaktadır
(Gürgezoğlu, 2010). B�z�m araştırmamızda �se ısrarlı tak�p mağduru
kadınların %29.4’ü (n=78) esk� eş/esk� partner/esk� sevg�l�s�
tarafından, %20’s� (n=53) �se hayatlarının b�r dönem�nde
tanıştıkları b�r� tarafından tak�p ed�ld�kler�n� b�ld�rm�şlerd�r. Bu
sonuçlar sıkça medyaya da yansıyan kadına yönel�k ş�ddet
olgularının esk� eş/esk� partner/esk� sevg�l�s� tarafından
gerçekleşt�r�ld�ğ�n� doğrular n�tel�kted�r.

7. Saha Çalışmamız: Sonuç



Tak�p davranışlarının da zaman �çer�s�nde farklılaştığı
çalışmamızın sonuçları arasında yer almaktadır. Gürgezoğlu (2010)
tarafından yürütülen çalışmada tesp�t ed�len en yaygın ısrarlı tak�p
davranışları �ş veya ev�n yakınlarında görünme (%25.3) ve tak�p
etme (%23.6) �ken b�z�m çalışmamızda en yaygın tak�p davranışları
tekrarlayan telefon aramaları/mesaj gönderme (%59.7) ve yolda
yürürken karşısına çıkma (%17.3, n=50) olarak tesp�t ed�lm�şt�r.
Ayrıca değ�şen zaman ve gel�şen teknoloj�yle beraber ısrarlı tak�p
davranışlarına yen�ler�n�n eklend�ğ� ve katılımcıların sosyal
medya/�nternet üzer�nden sürekl� olarak rahatsız ed�lme (%10.2,
n=29) davranışlarına maruz kaldıkları görülmekted�r.
çalışmamızdan elde ett�ğ�m�z sonuçlar T.C. A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından
2013-2014 yılları arasında yürütülen “Türk�ye’de Kadına Yönel�k
A�le İç� Ş�ddet Araştırması” ver�ler�yle de örtüşmekted�r. 
Tak�p davranışının sıklığı açısından her �k� çalışmada da
mağdurların haftada b�rkaç kez bu davranışlara maruz kaldığını
görmektey�z. Ancak çalışmamızdak� �ler� anal�zler gösterm�şt�r k�
esk� eş/esk� partner/esk� sevg�l�n�n tak�pç� olduğu durumlarda
(n=79) tak�p davranışının sıklığı “haftada b�rkaç kez” (n=29) olarak
�lk sırada yer alsa da, d�ğer tak�pç� türler�nden farklı olarak “gün
�çer�s�nde b�rkaç kez” (n=12) ve “her gün” (n=14) cevaplarının da
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       baskının zaman �çer�s�nde daha da arttığını göstermekted�r.
Çalışmamızda mağdurların yaşadığı ş�ddet türler�n�n de varlığı
araştırılmıştır. 2010 yılında yürütülen çalışmada sadece f�z�ksel ve
c�nsel ş�ddet�n varlığı araştırılırken (Gürgezoğlu, 2010) b�z
çalışmamızda ps�koloj�k ş�ddet�n de varlığını sorguladık. Sonuçlar
çarpıcı b�r şek�lde ps�koloj�k ş�ddet�n (%46.4, n=123) d�ğer ş�ddet
türler�nden daha fazla yaşandığını b�ze göstermekted�r. Kadınlar
c�nsel ve f�z�ksel ş�ddete maruz kaldıklarından fazla ps�koloj�k
ş�ddet gördükler�n� bel�rtm�şlerd�r. Bu durum maalesef toplumsal
olarak ruh sağlığı açısından da bell� çalışmaların yürütülmes�
gerekl�l�ğ�n� gözler önüne sermekted�r.
Kadınların yaşadığı mağdur�yet� bu kadar net �fade ederken bu
konuyla �lg�l� resm� b�r başvuru yapma oranlarının da b�r o kadar
düşük olduğu gözlemlenm�şt�r. Çalışmamızda ısrarlı tak�p
mağdurlarının (n=265) %91.7’s� (n=243) her hang� b�r resm� makama
başvuruda bulunmadıklarını bel�rtm�şlerd�r. Başvuruda
bulunmama sebepler� olarak da �lk sırada “b�ld�rmem gereken b�r
durum olduğunu düşünmed�m” (%41.9, n=111) yer almaktadır. Bu
b�ze göster�yor k� kadınlar �ç�nde bulundukları ş�ddet döngüsünün
b�r suç teşk�l ett�ğ�n�n farkında değ�ller. Bununla b�rl�kte 

 
       yoğun olduğu görülmekted�r. Bu durum b�ze esk� eş/esk� 
       partner/esk�     sevg�l� tarafından uygulanan kadın üzer�ndek� 
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Resm� makama başvurmayı terc�h etmeme oranlarının yüksek
olması kadınların bu konudak� b�lg� eks�kl�ğ�nden kaynaklanıyor
olab�leceğ�n� düşündürtse de anal�z sonuçlarımız bunu doğrular
n�tel�kte değ�ld�r. Çünkü tüm katılımcılarımızın (n=447), %47,9’u
(n=214) nereye başvuracağını b�ld�ğ�n� bel�rt�rken, ısrarlı tak�p
mağduru olduğunu b�ld�ren katılımcıların da %44.5’� (n=118) nereye
başvuracaklarını b�ld�kler�n� �fade etm�şlerd�r. Dolayısıyla konunun
b�lg� yönünün değ�l toplumsal ve ps�koloj�k boyutunun tartışılması
gerekmekted�r.

 
     “başvurmamın �şe yarayacağını düşünmed�m” (%27.9, n=74) cevabı     
       da �k�nc� sırada yer almaktadır. Yan� kadınlar yaşadıkları ş�ddet�n 
       b�r suç olduğunu b�lseler de bu konudak� başvurularının sonuçsuz 
       kalacağını düşünmekted�rler. Bu durumda basına yansıyan kadına 
       yönel�k ş�ddet haberler�nde fa�le yönel�k alınan kararların maalesef 
       kadınları cesaretlend�rm�yor olduğu düşünüleb�l�r. 
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Çalışmamız alanda yapılan nad�r çalışmalardan olmasıyla beraber
ısrarlı tak�p olgusunu mağdur yönünden tüm boyutlarıyla ele
almaya çalışmıştır. Bununla b�rl�kte bell� sınırlılıklarının da olduğu
tartışmasızdır. Pandem� sürec�nden dolayı anket�n sadece onl�ne
olarak dağıtılması bell� sorunları da beraber�nde get�r�rken,
katılımcı sayısının sınırlı kalması genelleme yapılmasını
zorlaştırmaktadır. Y�ne de daha önce yapılan çalışmalara göre
konuyu detaylı olarak ele alış b�ç�m�m�z�n konuyla �lg�l� Türk�ye
genel�ne yönel�k yapılab�lecek d�ğer çalışmaların önünü açacağı
düşünülmekted�r.
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8. Öner�ler

Öncel�kl� olarak ısrarlı tak�p eylemler�n�n ayrı b�r suç olarak
tanımlanması önem arz etmekted�r. Bu bağlamda �y� uygulama
örneğ� olarak konuyu c�dd� korku ve end�şeye yol açan ve aşmayan
ısrarlı tak�p haller� olarak �k�ye ayıran ve bu �k� farklı hal �ç�n farklı
hürr�yet� bağlayıcı cezalar (hap�s cezaları) ve para cezaları
düzenleyen B�rleş�k Krallık düzenlemeler�n�n örnek alınmasının
uygun olacağı düşünülmekted�r
Mevcut s�stemde barınma, koruma altına alma g�b� uygulamaların
olduğu görülse de yeterl� olmadığı, bu konuda s�stem�n hantal
kaldığı söyleneb�l�r. Israrlı tak�p mağdurları �ç�n daha prat�k ve
etk�l� koruma stratej�ler� gel�şt�r�lmel�d�r.
Bununla b�rl�kte kamuoyunun ısrarlı tak�p eylemler�yle alakalı
yasal hakları konusunda b�lg�lend�r�lmes� de önem taşımaktadır.
Katılımcılarımızın büyük kısmı bu konuda b�lg� sah�b�
olmadıklarını bel�rtm�şlerd�r. Aynı zamanda farkındalık olarak da
bell� eks�kl�kler�n olduğu görülmekted�r. Dolayısıyla bu
eks�kl�kler�n g�der�lmes� adına uzun vadel� ve sürdürüleb�l�r plan ve
programlar yapılması, s�v�l toplum kuruluşları vb. kuruluşlarca
eğ�t�mler ver�lmes� öner�leb�l�r.
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Ş�ddet�, tac�z� önlemek adına gerekl� kanunî düzenlemeler� yapmak
kadar ş�ddet� besleyen veya körükleyen d�ğer etkenler� de yok
etmey� �hmal etmemek gerek�r. Özell�kle b�reyler� daha a�le �ç�nde
�ken ş�ddet� önlemek adına eğ�tmek �ç�n gerekl� tedb�rler� almak,
ebeveyn eğ�t�m� �le çocuk eğ�t�m�n� b�rleşt�rerek tümüyle ş�ddet�n
tüm toplum düzeyler�nde yok ed�lmes�ne karşı mücadeleye
başlamak bu anlamda �lk adım olab�l�r.
Aynı zamanda ısrarlı tak�p kapsamına g�recek eylemler�n b�l�nmes�
ve toplumsal değ�ş�m� temelden yakalayab�lmek adına M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı’nca gerekl� alt yapının oluşturularak eğ�t�m müfredatında
değ�ş�kl�k ve düzenlemeler yapılab�l�r.
Toplumsal olarak eş/esk� eş tarafından gerçekleşt�r�len ısrarlı tak�p
eylemler�n�n meşrulaştığı görülmekted�r. Özell�kle a�le
bütünlüğünün korunmasına yönel�k kültürel alt yapımız bu konuyu
olumsuz anlamda beslemekte ve kadınlara bu konuda daha ağır
yükler yüklemekted�r. Dolayısıyla a�le ve a�le bütünlüğünün ne
olduğu, a�ledek� dengen�n önem� hem devlet kurumları tarafından
hem de s�v�l toplum kuruluşları tarafından ver�lecek eğ�t�mlerle
anlatılmalı, bu konuda özell�kle �lk okul sev�yes�nden �t�baren
düzenl� b�r plan oluşturulmalıdır.



8. Öner�ler

Sosyal medya, toplumsal açıdan öneml� b�r b�lg� kaynağı olup çeş�tl�
gündemler�n oluşturulduğu, bunlara �l�şk�n paylaşımların ve
yorumların yapıldığı d�j�tal b�r �let�ş�m ağıdır. Israrlı tak�p �le �lg�l�
b�lg�ler ve bu durumla başa çıkma stratej�ler� tak�b�n önüne
geç�leb�lmes� �ç�n hem görsel medya hem de sosyal medya
aracılığıyla topluma aktarılmalıdır. Bu noktada her kes�me uygun
olab�lecek n�tel�kte farklı kamu spotlarının oluşturulması fayda
sağlayacaktır. 
Israrlı tak�p mağdurlarını profesyonel anlamda ps�koloj�k ve
f�z�ksel olarak beslemek ve b�l�nçlend�rmek gerek�r. Mağdurları,
etk�l� güvenl�k stratej�ler�yle �lg�l� b�lg�lend�rmekle beraber gerekl�
olanakların da sağlanması gerekmekted�r. 6284 sayılı Kanun’un 3.
maddes� kadına yönel�k ş�ddet durumunda mülk� am�r (�llerde val�,
�lçelerde kaymakam) tarafından ver�lecek rehberl�k ve danışmanlık
h�zmet� olduğunu b�ld�rmekted�r. Ancak bu konudak� çalışmalar
arttırılmalı ve s�v�l toplum kuruluşları da bu konuda destek
vermel�d�r.
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Mağdurun güçlenmes� �ç�n oluşturulacak ps�koloj�k destek
programları bell� stratej�ler doğrultusunda gerçekleşt�r�lmel�d�r. Bu
destek programları oluşturulurken mağdurun �ç�nde bulunduğu
çares�zl�k duygularının farkında olunmalı ve uzman k�ş�ler
tarafından desteklenmel�d�r. Bu t�p travmat�k yaşantılara maruz
kalanlar �ç�n grup tedav�ler� de etk�l� olmaktadır. K�ş�n�n bu konuda
yalnız olmadığını b�lmes�, �ç�nde bulunduğu çares�zl�k duygularının
azalmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla b�reysel ps�koloj�k destek
har�c�nde grup terap�ler� �le de mağdur desteklenmel�d�r.
Mağdura yönel�k kend�s�n� koruyucu tekn�kler konusunda da destek
ver�lmel�d�r. Savunma tekn�kler� ve k�ş�sel korunma �ç�n kullanılan
araçlarla �lg�l� uygun eğ�t�m ve uygulamalar planlanab�l�r.
Mağdurun ps�koloj�k açıdan desteklenmes� çok öneml� b�r
konuyken, aynı şek�lde ısrarlı tak�p eylem�n� gerçekleşt�ren fa�le
yönel�k de rehab�l�te çalışmaları yürütülmel�d�r.
Tak�pç�n�n ps�koloj�k alt yapısı bu konuda çalışan profesyoneller
tarafından değerlend�r�lerek, gerekl� tedav� planı oluşturulmalı ve
eylem� gerçekleşt�ren k�ş� bu sürece dah�l ed�lmel�d�r.
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Fa�le yönel�k yapılacak ps�koloj�k destek programları
oluşturulurken, bu k�ş�ler�n hayatlarının �lk yıllarında empat�n�n ne
olduğunu öğrenmekten mahrum bırakıldığı, problem çözme
becer�ler�n�n yeters�z olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla
oluşturulacak ps�koloj�k destek programlarında bu alanların
desteklenmes� öncel�kl� olarak sağlanmalıdır.
Aynı zamanda ısrarlı tak�p fa�l�ne yönel�k yapılacak ps�koloj�k
destek çalışmalarında öfke kontrolü de öneml� b�r alan olarak
çalışılmalıdır. Çünkü araştırmamızın sonucu da göstermekted�r k�
esk� eş/esk� partner/ esk� sevg�l� tarafından gerçekleşt�r�len ısrarlı
tak�p eylemler� fazlasıyla f�z�ksel ş�ddet� de �çermekted�r.



9. Sonuç

Israrlı tak�p olgusu mağdurda gereks�z stres, kaygı, end�şe veya
rahatsızlık, kabuslar, yeme �çme düzens�zl�kler�, depresyon,
umutsuzluk ve �nt�har düşünceler�, kolaylıkla korkma, kend�n�
ayıplama ve kend�nden şüphelenme, korku, öfke, end�şe bazen de
paranoya, utanma ya da tak�p olayının suçlusu olarak kend�n� görme,
sosyal �zolasyon, çevreye uyum sağlayamama ve duygusal toyluk g�b�
etk�lere neden olduğu ve her hang� b�r yeters�zl�k neden�yle b�r
�l�şk�n�n b�tmes�, �ş yaşantılarında zaman kaybına uğrama, korku
�ç�nde yaşama ve yanlarında savunma maksatlı b�r şey taşıma g�b�
sonuçları doğurduğu görülmekted�r. Tüm bunlar mağdurun �nsanca
ve end�şe duymadan huzurla yaşama hakkını zedeled�ğ� g�b� yaşam,
sağlık ve vücut bütünlüğü hakkı g�b� anayasal haklarını dah� �hlal
edeb�lmekted�r. 

Türk Ceza Kanunu açısından ısrarlı tak�p teşk�l eden f��ller b�r
bütünlük �çer�s�nde değerlend�r�lmey�p, bütünden ayrı olarak ele
alınmaktadır. Örneğ�n, c�nsel tac�z, tehd�t, şantaj ceb�r, kasten
yaralama, özel hayatın g�zl�l�ğ�n� �hlâl,k�ş�ler�n huzur vesükûnunu
bozma g�b� suçlarınmadd� unsurları, bazıısrarlı tak�p teşk�leden
f��ller�n bünyes�nde yer almaktadır. Bu durum ısrarlı tak�p teşk�l eden
eylemler�n ayrı ve bağımsız b�r suç olarak düzenlenmemes�
neden�yle,suçun sınırlarını bel�rlemek güçleşeb�lmekted�r. 
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B�r k�ş�n�n anayasal haklarını böyles�ne etk�leyeb�len b�r olgunun
başkaca suçların gölges�nde düzenlenmes� bu olgunun
önemsenmed�ğ� algısına neden olab�leceğ� g�b� fa�ller açısından da
caydırıcılığının azalmasına neden olab�lecekt�r. Bu nedenle �k�den
fazla tekrarlanan ve mağdurda rahatsızlık yaratan ısrarlı tak�p
eylemler�n�n “ayrı b�r suç” olarak düzenlenmes� uygun olacağı g�b� bu
düzenleme 2 Mart 2021 tar�hl� İnsan Hakları Eylem Planı’nın da b�r
gereğ�d�r. 

Hukuk� yaptırımların yeters�zl�ğ�n�n har�c�nde toplumsal bell� başlı
normların da ısrarlı tak�p olgularının artışında etk�s� bulunmaktadır.
“Kol kırılır yen �ç�nde kalır”, “Kocadır sever de döver de”, “Kadın
ded�ğ�n ev� �ç�n saçını süpürge etmel�d�r.” G�b� anlayışların
günümüzde hala etk�s�n� sürdürüyor olması kadın üzer�nde
toplumsal olarak da ps�koloj�k b�r baskı yaratmaktadır. Dolayısıyla
eş�nden/partner�nden/sevg�l�s�nden baskı gören kadın durumu
kabullenmek zorunda kalmakta ve herhang� b�r yardım taleb�nde
bulunamamaktadır. Toplumun erkek ş�ddet�n� bu derece destekleyen
bakış açısı �se ısrarlı tak�p davranışlarına karşı son derece duyarsız
kalmaktadır.



9. Sonuç

Mağdurla b�rl�kle fa�le dönük çalışmaların yeters�zl�ğ� de ısrarlı tak�p
olgusunun gün geçt�kçe artmasında öneml� b�r faktör olarak göze
çarpmaktadır. Yasal yeters�zl�klere ek olarak fa�l� anlamaya yönel�k
çalışmaların yokluğu, bu suçu tanımamıza engel olmaktadır. Bu
nedenle konunun ele alınırken fa�l-mağdur olmak üzere tüm
boyutlarıyla ele alınması gerekmekted�r.

Hazırlamış olduğumuz bu rapor ısrarlı tak�p olgusunu ps�koloj�k,
sosyoloj�k ve hukuk� boyutlarıyla ele almayı amaçlamıştır. Tüm
boyutlarıyla baktığımız ısrarlı tak�p olgusunun halk sağlığı üzer�nde
son derece büyük b�r tehd�t oluşturduğu görüşündey�z. Bu nedenle
öner�ler kısmında sıraladığımız maddeler�n ele alınarak, ısrarlı tak�be
yönel�k tüm boyutlarıyla ‘Ulusal B�r Eylem Planı” oluşturulması
gerekt�ğ�n� düşünüyoruz.

Raporumuzun alana ve gelecektek� çalışmalara ışık tutmasını d�ler,
�lg�n�ze sunarız. 
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