
YASAL BILGILENDIRME
Bu bilgilendirme G8 Legal Support Group tarafindan hazirlanmistir . G8 protestolarinda portakal rengi
yelekler giymis Yasal Gözlemciler (Legal Observer) bulunacaktir. Yasal Gizlemcilerin rolü, polisi
gözlemek ve tutuklamalar icin tanik toplamaktir. Biz gösteri görevlisi ya da örgütleyicisi degiliz. Lütfen
Yasal Gözlemcilere yardimci olun. Yasal bilgilendirmenin ayrintilar icin www.g8legalsupport.info adresine
giriniz.

DURDURMA ve ÜST ARAMA
• Polisin durup dururken sizi aramasi dogal degildir, bu yüzden polislere hangi makam adina hareket ettiklerini sorun ve

söylediklerini aklinizda tutun.
• Yürürlükteki Yasanin 60. Maddesi, polise, sizi (ve araclari) silah kuskusu olmaksizin da arama izni vermektedir. Keza

polis, kimligin saptanmasi kismen ya da tamamen önledigini d nd (örnegin maske gibi) seylerin kar lmasin ya da at
lmasin isteyebilir.

• Terörizm Yasasinin 44. Maddesi de keza, polisin, sizi kuskulu bir durum olmadan da aramasina izin vermektedir.
• Polis aramayi sadece dt an elleriyle yoklayarak yapabilir ve sizden yalnizca pardes gibi sokakta karmaniz da sakinca

olmayan ve plak kalmaniza yol acmayan giyeceklerinizi karmaniz talep edebilir.
• Yalnizca sizinle ayni cinsiyetten olan bir polis memuru tarafindan aranabilirsiniz.
• Eger yasann 60. ve 44. maddelerine göre üstünüz araniyorsa isminizi ve adresinizi ya da herhangi bir zamanda

sorulan sorulara cevap vermek zorunda degilsiniz.
• Size, her soruya "No Comment" diye karsilik vermenizi öneririz.
• Kendiniz hakkinda bilgi vermemis olsaniz bile arandiginiza iliskin yazili tutanak isteme hakkina sahipsiniz.

EGER GÖZALTINA ALINIRSANIZ
• Bunun anlami, sizi tutuklamalari icin yeterli delilleri olmadigi ve sizi sorgulamak istedikleridir.
• Daha sonraki tespitlere yardimci olmak icin, gözaltina alindiginiz anda bagirarak isminizi cevredekilere duyurun.
• Nicin gözaltina alindiginizi bilme, dolayisyla sebebini sorma hakkina sahipsiniz.
• Sizi gözaltina alan polis memurlarinin yaka numaralarini kaydedin.
• Adiniz ve adresiniz dn da herhangi bir bilgi vermek zorunda degilsiniz. Serbest birakilmaniz hizlandirmak icin eger

isterseniz dogum tarihinizi de verebilirsiniz.
• Size, her soruya "No Comment" diye karsilik vermenizi öneririz.
• Gözaltinda bulundugunuz yeri bir kisiye haber vermek ve gözaltina alindiginiz bir avukata bildirmek hakkinizdir.
• Gözaltina alindiktan 6 saat sonra eger tutuklanmadiysaniz sali verilmeniz gerekir. Yani gözaltinda tutulma süreniz

azami 6 saattir.

EGER TUTUKLANIRSANIZ
• Daha sonraki tespitlere yardimci olmak icin, tutuklandiginiz anda bagirarak isminizi cevredekilere duyurun.
• Nicin tutuklandiginizi bilme, dolayisiyla sebebini sorma hakkina sahipsiniz.
• Sizi tutuklayan polis memurlarin yaka numaralarin kaydedin.
• Adiniz ve adresiniz dn da herhangi bir bilgi vermek zorunda degilsiniz. Serbest birakilmanzi hizlandirmak icin eger

isterseniz dogum tarihinizi de verebilirsiniz.
• Tutuklandiginizi bir kisiyi bildirme hakkiniz vardir.
• Keza bir avukatla cret demeksizin konusma hakkina sahipsiniz.
• Size bir avukatla baglanti kurmanizi, avukatinizla görüsene kadar her türlü soruyu "No Comment" diye yanitlamanizi

öneririz.

EGER BIR TUTUKLAMAYA TANIK OLURSANIZ
• Tutuklanan kisinin adini kaydediniz (ya da ismini saptayamadiysaniz daha sonra tarif etmek üzere tipini kaydediniz,

örnegin, uzun boylu, sarisin, kadin vb. gibi).
• Tutuklamanin kesin anini ve yerini saptayiniz.
• Olayin ayrintilarini bir Yasal Gözlemciye (Legal Observer) ulastiriniz ya da bizim websitemiz ve epostamiz araciligiyla

Yasal Bilgilendirme Noktalarimiza (Legal Info Points) ulastirin.

G8 LEGAL SUPPORT GROUP
Eger gözaltina alinir, tutuklanir ya da bir tutuklamaya tanik olursaniz bizimle baglanti kurun (ayrica
serbest birakildiginizda bizi bilgilendirin).
Tel: 0845 223 5258 & 07704 265 843 Eposta: g8legalsupport@riseup.net

4 saat boyunca aranabilecek avukatlarin numaralari:
Firma A: Beltrami Berlow – 0131 554 0999 & 0141 554 0999
Firma B: Clare Ryan – 0141 558 0234 & 07977 000 312
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