Delillerin ve bilgilerin korunması ile ilgili ipuçları
Soruşturma ya da kovuşturma işlemlerine yardımcı olabilecek şeyler biliyor ya da
görmüş olabilirsiniz.
Eğer mümkün ise halen hafızanız taze iken konu ile ilgili olduğunu düşündüğünüz
şeyleri hatırlayıp yazmaya çalışın.
Hukuki olarak faydalı olabilecek kayıtları tutmak için bazı ipuçları:
Bu kapsamda, tanıkların /kurtulanların/ mağdur olan aile fertlerinin hazırladığı belgeler
her türlü cezai ve hukuki yargı süreçlerinde ve soruşturma ya da kovuşturma
işlemlerinde muhtemelen başka kişi ve kurumlarla paylaşılabilir.
Dolayısıyla bu tarzda belge hazırlamanın ilk aşaması olarak bir hukuk uzmanından
yasal tavsiye alınması yerinde olacaktır.
Daha ayrıntılı tavsiye almak ya da avukat bulmanıza yardımcı olmaları için lütfen
charity INQUEST (020 7263 1111) ya da North Kensington Law Centre (020 8969
7473) ile bağlantı kurun.

Delilleri nasıl kaydetmelisiniz
1. Gün ve saat düzeni içinde gördüğünüz, duyduğunuz şeyleri anadilinizde yazın;
açıkça anlaşılması için sözü edilen konuyu gördünüz mü yoksa bunu size birimi
söyledi, eğer bir söylediyse söyleyen şahıs hakkında bilgi verin.
2. Konu ile ilgili olarak konuştuğunuz polis memuru, sorumlu memur, gönüllü, arkadaş
gibi şahısların ismini, görev unvanını ve bağlantı bilgileri ile verdiğiniz bilgileri
kaydedip etmediklerini yazılı olarak belirtin.
3. Mümkün olduğunca insanların gördükleri ve duydukları ile ilgili olarak size
söylediklerini yazmamaya çalışın. Bu şahıslara, kendi kayıtlarını tutmalarını söyleyin ve
bu konuyu ayrıca not edin.
4. Gördüğünüz ya da duyduğunuz bilgilerin bir kısmını ya da tamamını sunma
konusunda kaygılarınız varsa, bu kaygılarınızı yazın.
5. Tuttuğunuz kayıtların en altına o günün tarihi ve saatini yazın- bu belgeyi (el yazısı
ya da elektronik olabilir) güvenli bir yerde saklayın.
6. Hatırladıkça bu belgenin altına ek bilgiler yazabilirsiniz ancak eklediğiniz olayın
tarihi ve saatini yazdığınızdan mutlaka emin olun.
7. Eğer konu ile ilgili, fotoğraf, kayıt ve benzeri şeyler saklıyorsanız bu bilgilerin sabit
diskte verildiğinden emin olun. Eğer bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız lütfen
tavsiye alın.
Verdiğiniz bilgilerin kullanılıp kullanılmayacağı konusunda endişelenmeyin. Çevresel
emniyet kaygıları da dâhil olmak üzere yangının olduğu gün veya öncesinde ya da

sonrasında olayı gören ya da duyan insanlardan mümkün olduğunca çok bilgi alınması
oldukça önemlidir.

