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Fiziksel olarak yapılan ŞAHSEN TEHDİT, tehdit eden 

kişinin size yakın olması nedeniyle yakın bir tehlike 

altında olduğunuz zaman olur. Üç seçeneğiniz var:

1. Kaç: Bir kaçış yolu belirleyin. Sizi yavaşlatabilecek 

eşyalarınızı bırakın. Mümkünse, başkalarının kaçmasına 

yardım edin. 911'i arayın.

2. Saklan: Tehdidin görüş alanından uzak bir yerde 

saklanın. Kapıları kilitleyin ya da girişleri engelleyin. Cep 

telefonunuzu (titreşim modu dâhil) sessize alın ve tehdit 

sona erinceye kadar sessiz kalın.

3. Dövüş: Dövüşmek son çare olmalıdır ve sadece 

hayatınız yakın bir tehlike altında olduğunda 

yapılmalıdır. Tehdidi etkisiz hale getirmeye çalışın. 

Olabildiğince çok fiziksel saldırganlıkla hareket edin.

Sözlü olarak yapılan ŞAHSEN TEHDİT, alıcıyı ani bir 

tehlikeye atmayan ya da daha sonra  yapılması 

amaçlanan bir tehdittir.

 Tehdidi tam olarak iletildiği şekilde yazın ya da kaydedin.

 Tehdidi yapan kişi hakkında olabildiğince çok tanımlayıcı 

detayları kaydedin: adı, görünümü, ten rengi, cinsiyeti, 

boyu, kilosu, saç ve göz rengi, sesi, giyimi ya da diğer 

herhangi bir ayırt edici özelliği. 

 Tehdidi kolluk kuvvetlerine bildirin.

TELEFON İLE TEHDİT, telefonla alınan 

bir tehdittir. Tehdit yakın olmadıkça 

veya size ya da başkalarına hemen 

zarar verme ihtimali olmadıkça, 

telefondaki kişi ve tehdit hakkında 

olabildiğince çok bilgi edinmeye 

çalışmalısınız. 

 Sakin olun ve telefonu kapatmayın.

 Arayanı mümkün olduğunca uzun süre 

telefonda tutun ve tehdidin belirli, 

gerçekçi veya sizin ya da başkaları 

için ani bir tehlike oluşturup 

oluşturmadığını belirlemek için bilgi 

elde etmeye çalışın.

 Mümkünse, yakındaki diğer kişilere 

dinlemeleri ve kolluk kuvvetlerine 

ihbarda bulunmaları için sinyal verin.

 Telefonun elektronik ekranındaki tüm 

bilgileri kopyalayın.

 Tehdidin tam ifadesini yazın.

 Mümkünse aramayı kaydedin.

 Kolluk kuvvetleri personeli ile 

ayrıntıları konuşmak için hazır olun.

ELEKTRONİK MESAJ İLE TEHDİT, 

doğrudan mesajlaşma, e-posta ya da 

sosyal medya yoluyla alınan bir 

tehdittir. Alıcı itaat etmediği takdirde 

şantaj ya da olumsuz sonuçlar 

tehditlerini içerebilir.

 Bilinmeyen göndericilerden gelen 

elektronik mesaj veya eki açmayın.

 Sosyal medyada bilinmeyen veya 

davet edilmemiş kişilerle iletişim 

kurmayın.

 Güvenlik ayarlarınızın en yüksek 

koruma seviyesine ayarlandıklarından 

emin olun.

Elektronik tehdit alınırsa:

 Mesajı silmeyin. Adli inceleme önemli 

detayları ortaya çıkarabilir.

 Mesajı bilgisayarda açık bırakın.

 Derhal kolluk kuvvetlerine haber verin.

 Mesajı, konu satırını, tarih ve saati 

yazdırın, fotoğraflayın ya da 

kopyalayın.

 Tüm elektronik kanıtları koruyun.

SİBER SALDIRI, elektronik cihazınızı 

tehlikeye atabilir ve kişisel 

bilgilerinizi açığa çıkartabilir.

 Güçlü parolalar kullanın ve birden çok 

web sitesi için aynı parolayı 

kullanmayın.

 Virüsten ve kötü amaçlı yazılımdan 

koruma uygulamalarını otomatik 

olarak güncelleştirecek şekilde 

ayarlayın.

 Sistem ve yazılım güncellemelerini 

kullanıma girer girmez uygulayın.

 İki faktörlü kimlik doğrulama 

uygulayın.

 Verileri düzenli olarak yedekleyin.

Bir siber saldırının kurbanı 

olduğunuzdan şüpheleniyorsanız:

 Bilgisayar sistemlerinizi silmeyin ya 

da değiştirmeyin.

 Hesaplarınızı kimlik hırsızlığından 

korumak için derhal finansal 

kurumlarınızla irtibat kurun.

 Parolaları değiştirin ve şüpheli 

faaliyetler için  hesapları kontrol edin.

Ani bir fiziksel tehlike altındaysanız 911'i arayın.

Bir tehditle karşılaşırsanız lütfen yerel FBI saha ofisiniz (listeler www.fbi.gov’da mevcut) ile iletişime 

geçin ya da 1-800-CALLFBI (veya 1-800-225-5324) ya da www.fbi.gov/tips yoluyla ihbarda bulunun.

Ayrıca telefonla ya da çevrimiçi olarak FBI'a isimsiz bir ihbarda da bulunabilirsiniz.

TEHDİT ve KORKUTMAYA 

KARŞILIK VERME REHBERİ

http://www.fbi.gov/
http://www.fbi.gov/tips


Nasıl tehdit edildiğiniz veya korkutulduğunuza dair ayrıntıların bildirilmesi bir soruşturmayla sonuçlanmasa bile, FBI'ın tehditleri takip etmesine ve eğilimleri belirlemesine yardım ederek muhtemelen diğer kurbanlara yardımcı olacaktır.

Tehdit veya korkutmayla karşılaşırsam kiminle iletişime geçmeliyim: yerel polis mi, FBI mı? 

 Siz ya da başkaları ani bir fiziksel tehlike altındaysa, 911'i çevirerek yerel polisi arayın.

 Federal bir suçla ilgili bir tehditle karşılaşırsanız, 1-800-CALLFBI'ı (veya 1-800-225-5324) arayarak ya da  www.fbi.gov/tips yoluyla yerel FBI saha ofisiniz (listeler 

www.fbi.gov’da mevcut) ile iletişime geçin.  Örnekler arasında yabancı bir devlet temsilcisi, organize suç ya da bir devlet yetkilisi sayılabilir. İhbarınız isimsiz olabilir.

 Her olay FBI'ın soruşturma eşiğine uymaz. Federal bir suçun eşiğini aşmayan bir olayın kurbanıysanız, bunu yerel polis teşkilatınıza bildirmeniz gerekebilir. Yerel ve 

eyalet yetkilileri şüpheli suçları soruşturmak için farklı eşiklere sahiptir. 

Benimle FBI tarafından mülakat yapılırsa ne bekleyebilirim?
 Bir FBI ajanı sizinle bir FBI saha ofisinde ya da başka bir yerde buluşabilir.

 FBI, sizden fail ve yaşadığınız tehdidin detayları hakkında mümkün olduğunca çok bilgi vermenizi isteyecektir.

 FBI, gerekirse sizinle irtibata geçmek için iletişim bilgilerinizi isteyecektir.

 FBI kimliğinizi ve gizliliğinizi korumaya çalışacaktır. 

 Uygunsa, bilgi ve destek sağlamak için mülakat sırasında bir FBI Mağdur Uzmanı bulunabilir veya kendileri sizinle mülakatınızdan sonra telefon veya posta yoluyla iletişim 

kurabilirler.

FBI'ın bir şikayeti soruşturması ve/veya soruşturma başlatması için eşik nedir?

 FBI, A.B.D. federal yasalarını ihlal eden ve alıcıya zarar veya tehlike kasteden tehditleri araştırabilmektedir.

 A.B.D. Hükûmetinin bireyleri tehditle ilgili suçlamalardan dolayı kovuşturma yeteneği; delillerin kalitesi, eylemi gerçekleştirmiş olan kişileri tespit etme yeteneği, 

gizli bir tertibin belirlenmesi ve/veya suçlu kişileri tutuklama yeteneği gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. 

FBI soruşturma başlatırsa ne bekleyebilirim? 
 FBI federal bir suçun işlenmiş olabileceğine inanırsa, bir ya da birden çok FBI özel ajanı bir soruşturma yürütecektir. Özel ajanlar soruşturmanın bir parçası olarak 

delil toplayacaktır ve buna sizinle ve diğer mağdurlarla mülakat da dâhil olabilir.

 Ayrıca federal büyük jüri önünde başınıza gelenleri anlatmanız da istenebilir.

 Kapsamlı bir soruşturma tamamlanacaktır. Soruşturmanın tamamlanması uzun sürebilir ve size günlük dava gelişmeleri hakkında güncelleme yapılmayacaktır. 

Tutuklama veya iddianame gibi soruşturmadaki önemli olayları size anlatmak için her türlü çaba gösterilecektir. FBI, mümkünse, halka açıklanmadan önce bu tür 

bilgileri size sağlamaya kararlıdır. Ancak FBI her zaman soruşturmaya zarar verebilecek veya kolluk kuvvetlerine tehlikeyi arttırabilecek hassas bilgileri ortaya 

çıkarmamak için dikkatli olmalıdır. 

 Bir FBI Mağdur Uzmanı, tespit edilmiş mağdurlara destek ve bilgi sağlamak ve gerekli olabilecek yerel herhangi bir kaynağa yönlendirme yapmak için hazır olacaktır.

ŞEHİR VE EYALETLERE GÖRE LİSTELENMİŞ FBI SAHA OFİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ WWW.FBI.GOV‘DA MEVCUTTUR. YAKIN BİR TEHLİKE ALTINDAYSANIZ 911’İ ARAYIN. 
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