
Yürüyüş ve Gösteriden Önce
 � Hazırlık görüşmelerine gidin
 � örgütlenin ve gruplar oluşturun
 � EA numarasını kayıt edin:  0160 - 95657426

Donanım
Beraber götür:

 � Geçerli bir kimlik kartı
 � kalem, käğıt, Telefonkartı ve yeteri kadar 

para
 � Gerekli ilaçları tehmin et 
 � Uygun kıyafet giy 

(gerekirse yedek kiyafeti birlikte götür)
 � Yiyecek ve harita

Asla götürme:
 � Alkol ve diğer uyuşturucu madde
 � Adres defteri, bir de cep telefonuna kayıtlı 

olanları da götürme
 � Kayıtlar (Örnegin USB cihazı) ve sana özgü 

özel eşya
Sakin Yapma:

 � Yapilan eylemlerde çekilen resim ve videolari 
online a koymaç Bu bütün katilimcilari korur.

Gösteride
 � Gösteriyi kapalı tutun 

(Gerektiğinde zincirler oluşturun)
 � Dağılırken kararlar alın
 � Sakin olun ve söylentilerle karışıklığa meyil 

vermeyin
 � Sonunda gösteri yerini birlikte terk edin

Yakalanma - ondan sonrası?
 � Yakalanmada yüksek sesle adınızı ve adresi-

nizi söyleyin.
 � Polis kim olduğunuzu tespit eder, onun için 

kimlik bilgilerini, isim, soyisim, adres, doğum 
tarihi ve yeri, genel mesleki bilgileri (Örnegin 
işci, memur, öğrenci) açıklayın. 
Ama okul, işyeri, aile ve diğer özel ilişkide 
bulunduğunuz kişiler hakkında bilgi ver-
meyin.

 � Sen hiç bir şeye imza atmamalısın.  
Böyle bir ortamda atacağın imza, seni nasıl 
etkileyeceğini sağlıklı tahmin edemezsin. 

 � Senin imza atma zorunluluğun da yoktur. 

İmzanı atmak istememen sana dezavantaj 
getirmez.  
                   İfedede:

Kişilik haklarına sahip çik. 
 � Yasaya göre senin telefon etme hakkın var.  

(EA ya, Avukata)
 � Eğer sen 18 ile 21 yaş arasında bir genç kız 

veya erkeksen, senin ailenin senin nerede 
tutulduğunu ve sana neler olduğunu bilme 
hakları vardır. Sana karşi Polislerin uyması 
gereken katı kurallar vardır. (PDV 382).

 � Yaralanma durumunda senin doktorda tedavi 
olma hakkın vardır.

Hiç bir zaman konu hakkında bilgi verme!  
(Yasadaki susma hakkını kullan) 
Sorgulama dışında da polisle konuşma. Serbe-
st brakılacağın söylense dahi, konuştuğun her        
şey sana ve arkadaşlarına karşı kullanılacaktır.

 � Kendini polisin sözlerine kaptırma, onlar 
zaten sözünde  durmazlar.

 � Hiç bir tehtite karşı korkma.
 � Olaylar hakkında konuşma. Muhbir ve din-

lenme cihazlarına dikkat et.
 � Polis seni en fazla 24 saat gözaltında tuta-

bilir. Gözaltı süresinin uzaması durumunda 
mahkemeye çikarilman lazım.

 � Seni bir gösteri ve yürüyüş öncesi, en gec 
gösteri bitene kadar gözaltında tutabilirler. Bu 
durumda savcılık kararı talep edin. 

 � Ya da sana,  belli bir yere ve bölgeye gitme 
yasağı getirilir. Eğer sen bu yasağa rağmen 
gedersen, senin daha uzun gözaltında tutul-
mana neden olur.

 � Gözalti durumunda, sadece Ceza hakimi 
tarafindan sorgulandiginda veya sen suclu 
kabul edilip sorgulanman durumunda, senin 
ücretsiz bir tercumana hakkin vardir. Eger 
uluslararasi hukuk durumu sözkonusu ol-
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dugunda, özel durumlar gecerlidir. Özellikle 
senin yurtdisi temsilciligine tutuklandigini 
bildirme hakkin vardir. 

Biometrik Bilgilerin Alınması
 � Biometrik Bilgiler alınmiş olunabilir (Parmak 

izi, Fotograf)  Bunlar suçlamalar için yeterli 
deliller değildir.

 � Biometrik bilgileri önlemek için yasal bir 
imkänın yoktur, ama sakin ol ve sana yapılan 
her seyi de kabullenme.

 � Kişiye özgü bilgi ve isaretler hakkında bilgi 
verme. (Ben, döğme ve vucutaki izler vs.)

 � Biometrik bilgilerin alınmasına kesinlikle itiraz 
etmelisin.

 � Senin itirazinin protokole alınmasına dikkat 
et.

 � Burda da hiç bir şey imzalama.

Serbest brakıldıktan sonra
 � EA ya telefon aç ve tekrar dışarda olduğunu 

söyle
 � Hemen, tutukluluk sırasında kendi 

yaşadıklarını ve başkalarının yaşadıklarını, 
aklında kalan ve orda yaşanılan durum 
hakkında bir Tutanak  yazılı sekilde hazırla.

 � Bu tutanakta senin tutukluluk sırasında 
yaşadıklarınızı ve size neler yapıldığını, 
mümkün olduğu kadar detayları ile yazman 
çok önemlidir. Mümkün olduğu kadar görgü 
tanıklarının ve diğer tutukluların adreslerini 
yaz. Bu tutanagı EA ya ve bir Avukata götür.

 � Bu arada yaralarını tedavi ettir ve dok-
tor raporu al. Senin yaralarının nereden 

kaynaklandığını söylemek zorunda değilsin.

Tanıklık durumunda
 � Birini tutukladıklarını gördüğünde, 

tutuklananın adını ve adresini, yer ve 
mekanı, durum ve saatı  yazmaya çalış. 
Yabancılar yasası ve yasanın delinmesi 
hakkındaki bilgiler de çok önemlidir.

 � Eğer mümkünse, hangi bölge polisi olduğu, 
memur numarası ve arabalarının plakasını 
yaz.

 � Hemen bu bilgileri EA ya ver.
 � Gördüklerini tutanak halinde yazman da 

yardımcı olur.

EA Frankfurt
Yürüyüş ve Gösteri hakkınızı kabul ettirin

Son yıllarda, yürüyüş ve gösterilerde poli-
sin göstermiş olduğu tutum ve davranıştaki 
gelişmeler, Frankfurt‘ta sürekli bir (EA) Araştırma 
Komisyonunun kurulması gereği duyulmuştur.
Kısacası, gösteri ve yürüyüşlerde polisin sürekli 
etkisi ve keyfi davranışı karşısında, ilgili kişileri 
korumaktır. 
Halkın gösteri ve yürüyüş özgürlüğünü 
kullanmasını ve göstericileri yanlız bırakmamak, 
onlara güç vermeyi, ve göstericilerin devlet gücleri 
karşısında gücsüz ve çaresiz brakmamayı kendi-
mize görev biliyoruz. Biz insanların devlet gücleri 
tarafından gösterilerden dolayı başlarına gelebil-
ecekleri ve korkutulup düşüncelerini ve demokra-
tik haklarını meydanlarda dile getirememelerini, 
önlemek istiyoruz.

EA- Numarası: 

0160 - 95 65 74 26

E-Mail:
info@ea-frankfurt.org 
Email ile iletişimi sadece şifreli yapın.
Fingerprint: 
F863 DBE1 8C76 88BA 9F3C DE73 CE04 F1CF 775D 6368

Panik Yapma! Sakin ol ve her şeyi kabul-
lenme! Haklarına sahip çik!

Web:
ea-frankfurt.org

Lütfen sadece Almanca veya Ingilizce telefon et.


