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„İnternet ortamında 
nefret söylemlerine“ 
nasıl karşı koyabi-
lirim?

Kısa süre önce çirkin bir nefret söylemi pay-

laşımıyla karşı karşıya kaldınız ve buna karşı 

koymak mı istiyorsunuz? Bu broşür size bunu 

somut olarak hangi makamlara başvurarak 

yapabileceğinizi adım adım anlatmaktadır.

Birkaç seçeneğiniz bulunmaktadır: İlk önce 

doğrudan platforma başvurarak nefret söylemi 

içeren paylaşımı sildirebilirsiniz. Ayrıca mahke-

mede uygulamanın durdurulması talimatı veril-

mesini talep edebilir ya da tazminat başvuru-

sunda bulunabilirsiniz. Ceza hukuku gereğince 

polise suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Çünkü internet, hukuktan arınmış bir ortam 

değildir.

Nefret söylemi içeren paylaşımlarda Avusturya Ceza Kanunu 

(StGB) gereğince örneğin aşağıdaki suç unsurları söz 

konusudur:

Zorlama (§ 105 StGB), tehdit (§ 107 StGB), ısrarlı takip (§ 

107a StGB), telekomünikasyon ya da bilgisayar sistemi 

yoluyla sürekli taciz (§ 107c StGB), tahrik  

(§ 283 StGB), İftira (§ 297 StGB).

Suç duyurusu ile ceza davası sizin için esas olarak ücretsiz-

dir.

Dava refakati 

İnternet ortamında nefret mağduru olanlar, belirli durum-

larda ücretsiz olarak psikososyal ve hukuki dava refakatin-

den yararlanma hakkına sahiptir.

 Daha kapsamlı bilgi için lütfen justiz.gv.at > Service > 

Opferhilfe und Prozessbegleitung (Mağdurlara yardım ve 

dava refakati) > Informationsfolder Prozessbegleitung (dava 

refakati bilgi broşürü) sayfasındaki broşüre bakınız.

Örneğin ZARA’nın #GegenhassimNetz merkezi gibi danışma 

merkezlerine başvurabilirsiniz. Bunları 

 zara.or.at/de/beratung sayfasında bulabilirsiniz.

Lütfen mutlaka delil olarak paylaşımın bir ekran 

görüntüsünü saklayın. 
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“İnternet ortamında nefret“ mağduru ol-
manız durumunda, kendinizi savunmak için 
atabileceğiniz adımlar şunlardır:

Screenshot 

İlk olarak paylaşımın bir ekran görüntüsünü (Screenshot) 

almalı ya da fotoğrafını çekmelisiniz. Bunu yaparken mutlaka 

tarihin görülebilir olmasına özen gösterin.Ayrıca yazılanların 

tamamının fotoğraflarını çekmenizde de yarar vardır. Bu size, 

paylaşım sonradan yazan kişi ya da platform tarafından silinse 

de, yazılanları ispat etme imkanı sağlayacaktır.

Şimdi, atacağınız diğer adımlara geçebilirsiniz:

İçeriklerin internet platformu tarafından 
silinmesi

Büyük internet platformları, örneğin  ihbar  butonu gibi bir 

ihbar sistemi oluşturmakla yükümlüdürler. Nefret söylemi 

içeren paylaşımı doğrudan oraya bildirebilirsiniz. Özel bir 

mesaj ya da herkesin görebileceği bir paylaşım yoluyla 

hakarete uğrayıp uğramadığınızdan bağımsız olarak, inter-

net platformundan paylaşımı silmesini talep edebilirsiniz.

Bunun için ne yapmanız gerekiyor?

• Paylaşımı doğrudan platformdaki ihbar butonu yoluyla 

ihbar ederek internet platformundan paylaşımı silmesini 

talep edin.

• İnternet platformu sizi, ihbarla ilgili olarak ne yapılacağı 

konusunda ve paylaşım silindikten sonra bilgilendirecektir. 

 – Esas olarak paylaşımın açık hukuk ihlallerinde (Tecavüz 

temennileri, ölümle tehdit v.s.) 24 saat içinde silinmesi 

gerekmektedir. 

 – Eğer bir paylaşımın hukuk ihlalinin daha detaylı bir 

şekilde incelenmesi gerekiyorsa, internet platformu-

nun bunu gerçekleştirmesi için en fazla 7 gün süresi 

vardır.

Eğer paylaşım silinmemişse, internet platformu sizi başvurabi-

leceğiniz itiraz süreci hakkında bilgilendirecektir.

Mahkeme nezdinde

Kural olarak, davalının ikamet ettiği bölge için sorumlu 

mahkemenin yetkisi bulunmaktadır. Ancak davalı 

başka bir AB ülkesinde ikamet ediyorsa, kendi adresi-

niz için yetkili olan mahkemenin ismini belirtebilirsiniz. 

Hangi mahkemenin yetkili olduğunu öğrenmek için 

aşağıdaki adrese posta kodunu giriniz: justiz.gv.at > 

Gerichte (mahkemeler) > Gerichtssuche (mahkeme 

arama).

Uygulamanın durdurulması talimatı

İnternet platformunun paylaşımı talep etmenize rağmen silme-

mesi durumunda, platforma dava açabilirsiniz. Dava talebinin 

tebliğ edilebilmesi için internet platformunun iletişim bilgilerini 

belirtmeniz gerekir. Bunları sitenin künyesinde bulabilirsiniz.

Bundan bağımsız olarak paylaşımı yazana  karşı dava açabi-

lirsiniz. Eğer yazanın ismini bilmiyorsanız, internet sitesinin 

sunucusundan ismini ve adresini sorgulayabilirsiniz. Alternatif 

olarak, ismini bilmeniz durumunda mahalli idareye ya da bele-

diye dairesine bizzat, posta yoluyla ya da vatandaş kartı ile 

internet üzerinden başvurarak merkez ikamet kayıt sicilinden 

ikamet sorgulaması talep edebilirsiniz.

 Uygulamanın durdurulması talebi için gerekli formu justi-

zonline.gv.at sitesinde bulabilirsiniz. Bu internet platformu 

üzerinden talebin doğrudan da iletilmesi mümkündür. 

Uygulamanın durdurulması talebi için takriben 100,- Avro 

ödemeniz gerekmektedir.

Medya kanunu gereğince tazminat

Buna ek olarak, mahkeme nezdinde medya sahibinden 

(örneğin bir Facebook ya da İnstagram profilinin sahibinden) 

örneğin karalama, hakaret, iftira ya da kişisel yaşam alanının 

ihlali nedeniyle tazminat talep edebilirsiniz. Bunun için 

mahkemeye başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Böyle bir 

başvurunun masrafı takriben 270 Avro’dur.

Ceza hukuku gereğince polise suç duyurusu

Nefret içeren paylaşımın içeriği aynı zamanda suç da teşkil 

ediyorsa, en yakın eyalet polis müdürlüğüne suç duyuru-

sunda da bulunabilirsiniz.

Yetkili polis müdürlüğünü polizei.gv.at > Kontakt 

(İletişim) > Dienststellenverzeichnis (karakol listesi) 

> sayfasında eyaletinizi seçerek bulabilirsiniz.

Paylaşımı yazan kişinin gerçek ismini (henüz) bilmiyorsanız 

da suç duyurusunda bulunmanız mümkün. Böyle bir durumda 

cumhuriyet savcılığı failin kimliğini resmi yoldan tespit 

edebilir.
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