
Polis şiddeti

Mağdur olursanız

İlk olarak size tanıklık edecek şahitlerle konuşunuz! Adınızı ve aranacak bir telefon numarasını şahitlere veriniz ve bu 

numaradan aramalarını rica ediniz.

Eğer tutuklanırsanız, isminizi, doğum tarihinizi, doğum yerinizi, uyruğunuzu, medeni halinizi ve kayıtlı olduğunuz 

adresinizi bildirmekle yükümlüsünüz. Bunların dışında başka bir beyanda bulunmayınız. Bu zaman sürecinde size karşı 
hangi ithamların yapıldığını bilemezsiniz. Tutuklandıktan sonra bir avukat tutma hakkınız vardır: (Savunmacı acil 

servisi: 0172 3641041).

Beyanda bulunmama hakkınız vardır, ister polis, ister savcı karşısında veya mahkeme huzurunda.

Kimseden gözünüz korkmasın! Bazen memurlar sizi yurtdışı etmekle tehdit ederler veya beyanda bulunursanız 
bırakacaklarını söylerler. Bunlara inanmayınız!

Kesinlikle hiçbir ifadeyi imzalamayınız! Eğer sizin eşyalarınıza veya paranıza el koyulursa, size bir tutanak verilecektir.
Bu tutanağı imzalamayınız. Şayet serbest bırakılmıyorsanız, o zaman siz hakim huzuruna çıkarılacaksınız veya

hızlı bir duruşma yapılacaktır. Bunlar en geç tutuklanmanızın ertesi günün gece yarısına kadar yapılmalıdır. Orada bir 
tercüman tutmaya hakkınız vardır. Israrla isteyiniz! Hemen ifade vermeyiniz. Poliste, savcılıkta ya da mahkemede 

verdiğiniz ifadeler daha sonra aleyhinize kullanılabilir. Sizin menfaatinize olan konularda avukatlarınızla görüştükten 
sonra da ifade verebilirsiniz.

Yasadışı bulunan şahıslar direk yurtdışına sürülme hapsine alınabilirler. Bu durumda da bir avukatı aramaya hakkınız 
vardır. Eğer serbest bırakılıyorsanız ve de dövülmüş ya da size kötü muamele edilmiş ise, derhal bir doktora gidiniz ve

yaralarınız hakkında doktor raporu tutturunuz.

Eğer polisin zor kullanmasına tanık olursanız

Polise sicil numarasını sorunuz. Sicil numarasını vermeme hukuka aykırıdır;

bu durumda polis şefi ile konuşmayı talep ediniz.

Eğer sivil elbiseli şahıslar polis olduklarını iddia ediyorsa, kimliğini görmeye ısrar ediniz.

Olay yerinde sizin şahit olarak kaydedilmenizi talep ediniz! Mağdurlar için de şahitlik yapınız. Etrafınızdakilerin 

şahitlik yapmalarını rica ediniz.

Tutuklunmaya şahit olursanız mutlaka tutuklananın ismini ve adresini sorunuz!

Şikayette bulunuyorsanız: Şikayetinizi savcılıkta yapınız. Polis memurları hakkındaki şikayetlerinizi, bulunduğunuz 
Federal Eyaletin Emniyet Müdürlüğünde (Leipzig: Landespolizeipräsidium -Wilhelm-Buck-Straße 2 01097 Dresden) 

yapabilirsiniz.

Her halikarda

Bir tutuklanmada veya polisin rassist bir şekilde saldırısında mağdur veya şahit iseniz, bu olayı mümkün olduğu kadar 
ayrıntılı olarak hafızanızdan tutanağa geçiriniz:

• Hadisenin nerede ve ne zaman olduğu, olaydaki insanlarin şekli şemali 

• diğer şahitlerle kontak kurma, memurun sicil numarası 

• memurun şapka numarası, polis arabaların plakaları. 

•

Sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacığınız varsa bize danışınız. Şikayette bulunmuyorsanız veya anonim kalmak 
istiyorsanız, olayın isimsiz belgelerle ortaya koyulması gereklidir. @ kriminellistdassystem@riseup.net

Orijina: https://kop-berlin.de/actions-against-police-violence-turkish (23.10.18)
Daha fazla bilgi: copwatchleipzig.home.blog
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