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Yunanistan'da kaybolan kişileri aramak için yapılabilecekler 
(Temmuz 2022 güncellemesi) 

 
Aile üyeniz veya arkadaşınız Yunan sularında veya Yunanistan'ın kuzeyinde Evros/Meriç 
bölgesinde kayıpsa, aşağıdaki aşamaları takip etmenizi tavsiye ederiz: 
Çok zor bir durumda olduğunuzu biliyoruz ve kayıp akrabanızı veya arkadaşınızı başarılı bir 
şekilde aramak için doğru hamlelerin ne olduğunu bulmak zor. Önerilerimizle, bu acılı 
durumda en azından arayışta hangi adımların atılması gerektiğini anlaşılır kılmayı umuyoruz. 
 
Aşama 1 
Kayıplarla ilgili tüm bilgileri içeren bir Belge yapın: 
 

- kayıp kişinin adı ve soyadı - ebeveynlerinin isimleri 
- doğum yeri 
- yaş/doğum tarihi 
- pasaport gibi mevcut belgelerin kopyaları 
- telefon numarası 
- GPS konumları (kişi kaybolmadan öncekiler) 
- kayıp kişiyle en son ne zaman temasta oldunuz ve bu anda kişi neredeydi?  
- kişinin en son ne giyindiğinin bilgisi (aynı zamanda yüzük ve sırt çantası detayları) 
- kayıp kişinin beraberinde seyahat edenlerin iletişim bilgileri? Tanıklıklar nelerdir? 

 
Ek olarak 
Eğer tanıklar varsa, tam olarak size ne söylediklerini, tanıkların adlarını ve iletişim 
bilgilerini (telefon numarası) yazın. 
Araştırmanızda ihtiyaç duyacağınız bu belge, yetkili kişilere vb. ulaştıktan sonra tüm bilgilerin 
elinizin altında ve bir arada olmasına yardımcı olabilir. 
Yunanistan'daki yetkililerden kayıp bir kişi hakkında talepte bulunursanız, bir protokol 
numarası istemeniz önemlidir. Bu, talebinizin resmi olarak yetkililere iletildiği anlamına gelir. 
Protokol numarası, talebinizle yetkililere gittiğinizin resmi bir kanıtıdır. Aramanızın ileriki 
aşamalarında bu numaraya ihtiyacınız olacak. 
 



Aşama 2 
 
KIZILHAÇ'a gidin: 
 
a . Yunanistan'da kayıp kişiyi resmi olarak kaydettirmek.  
Burada iletişim kurmak için iki olanak bulacaksınız: 
 

ICRC Atina Delegasyonu  

Panepistimiou street 25-29 

Athens 10564 - Greece 

Tel: + 30 210 8259069     

Fax: + 30 210 8832546  

Email: ath_tracing@icrc.org 

     

Hellenic Kızıl Haç Takip etme servisi (Hellenic Red Cross Tracing Service) 

21, 3rd Septemvriou 

104 32 Athens - Greece 

Tel: +30 210 523 0043 (8.00am - 14.00pm)  

Fax: +30 210 523 7700       

Email: tracingstaff@redcross.gr 

 
          
Ve Ek Olarak: 
 
b. İkamet ettiğiniz şehirdeki Kızıl Haç'a (Türkiye’de Kızıl Ay) başvurun ve İZLEME (TRACING) 
servislerinden mümkün olan tüm ayrıntılarla kişiyi kayıp olarak kaydettirmelerini isteyin. 
Gerçekten aramalarını beklemeyin, ancak ülkenin diğer yetkilileri bu kişiyle (canlı veya ölü) 
ilgilenirse, sizin de bu kişi hakkında arama yaptığınızın bilinmesini sağlar. 
 
 
 



 
Bir aile üyesini arayan kişilerin, talep ettikleri anda yaşadıkları ve ikamet ettikleri ülkedeki 
National Society (Ulusal Kızıl Haç) veya ICRC (Uluslararası Kızıl Haç) delegasyonu ile iletişime 
geçmeleri rica olunur. 'Belgeler' (örneğin yasal ikametgah) talep etmezler. Yakınlarını arayan 
aileler, iletişim bilgilerini ICRC RFL'nin web sitesinde bulabilir: 
 
http://familylinks.icrc.org/ . 
 
     
Web sitesinin üst bölümünde “countries and contexts” ('ülkeler ve bağlamlar') filtresini 
bulabilirsiniz. 
Arayan aile olarak şu anda ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin ve RC/RC RFL ofislerinin ve  
- varsa - ilgili RFL ICRC ofisinin gerekli tüm iletişim bilgilerini bulacaksınız. 
 
Ulusal Dernek veya ICRC daha sonra gerekirse diğer ülkelerdeki Family Links Network'ün 
diğer üyeleriyle iletişime geçecektir. Bu, izleme talebi için kişisel takiplerin sağlanmasına izin 
verir. Daha fazlasını şu adreste görüntüleyebilirsiniz:  
https://familylinks.icrc.org/how-it-works  
Oraya şahsen gitmek yerine bir e-posta göndermek de mümkündür ve bu yazılı bir kanıt 
niteliği de taşır -ancak e-postanıza yanıt alamama durumunuz olabilir-.  
Bu nedenle, bir yanıt alamazsanız, yerel bir ofisi arayıp randevu almanız önerilir. 
 
       
Aşama 3 
Seyahat edebilen, belgeleri ve maddi imkanları olan kayıpların aileleri, arama yapmak için 
Yunanistan'a gidebilir. Kişisel olarak orada bulunmak, aramanın daha hızlı yapılmasına 
yardımcı olabilir ve ayrıca size arama için mümkün olan her şeyi yapma hissini verir. 
 
Kızıl Haç'tan alınan resmi kayıp tutanağı ile kişinin kaybolduğu şehrin Adli Tıp Kurumu'na ve 
ayrıca kişinin kaybolduğu bölgenin Emniyet Müdürlüğü'ne gidebilir veya GCR Yunan Mülteci 
Konseyi gibi bir STK ile size destek olmaları için görüşebilirsiniz.  
(Bakınız: https://www.gcr.gr/en/ )     
    
   
Kuzey Yunanistan/Evros (Meriç) Adli Tıp Uzmanı: 
Dedeağaç Üniversite Hastanesi (General University Hospital of Alexandroupolis) 
Adres: Alexandroupoli 681 00, Yunanistan  
Çalışma saatleri: 24/7 (sınırsız çalışmaları) 
Telefon: +30 2551 353000 
 
Oraya giderek Dr. Pavlidis'i bulmaya çalışabilirsiniz. Bu alandaki en deneyimli adli tabiptir. 



Aşama 4 
 
DNA Tespiti : 
Yunanistan'da Kızılhaç'a gittikten sonra, yakın akrabaysanız (kayıp kişinin babası/annesi/kız 
kardeşi/erkek kardeşi/çocuğu) kendi DNA’nızı verebilirsiniz (bu polis tarafından yapılır) 
böylelikle kimlik saptama yapılabilir. 
 
 
Aşama 5 
 
Alarm Phone’un, cenazelerin memleketinize gönderilmesine yardımcı olamayacağını 
lütfen unutmayın. Lütfen bunun için Adli Tıp Kurumu, yerel Cenaze salonu ve 
büyükelçiliğiniz veya bu vakalardaki deneyimleri ile olan kendi toplumunuzdan kişilerle 
iletişime geçin ve onlardan tavsiye isteyin. Maalesef bu konuda size yardımcı olamayız. 
 
Aradığınız kişileri canlı bulmanızı dileriz. 
 
Onlarıı bulursanız, lütfen Kızıl Haç'a kayıp arama talebini silmesini bildirmeyi unutmayın. 
Kontrol etmek için ek olanaklar: 
 
Kayıp gözaltındaysa, avukatları olan bir STK ile görüşmeniz gerekir ve bu STK daha sonra 
yetkililere bu kişinin nerede olduğunu soracaktır. 
Avukatı olan bir takım STK’lar şunlardır: GCR kuzey / İnsan Hakları 360 / Hukuk Merkezi 
Lesvos vb. (GCR north / Human Rights 360 / Legal Center Lesvos) 
Kişinin nerede kaybolduğuna bağlı olarak bu STK’lardan birine ulaşmaya çalışabilirsiniz. 
Yolculuk ederken gözaltına alınanların CEP TELEFONLARI Sahil Güvenlik veya polis tarafından 
alınmakta olup, ailelere ulaşmaları mümkün değildir. Bu sebeple yolcuların en önemli 
telefon numaralarını ezbere hatırlamaları çok önemlidir. 
 
Aşağıdaki makamlarla da iletişime geçebilirsiniz: 
 
- Kişinin kaybolduğu bölgenin yerel Yunan Sahil Güvenlik görevlisi. Genellikle, sorularınıza 
cevap verebilecek ve tekne/gemi/bot kazalarında kayıp kişilerin isimlerini ve detaylarını 
toplayabilecek bir memurları vardır. 
- Yerel adli tabip. Kayıp kişinin ayrıntılarıyla birlikte 1. aşamadaki belgeyi yerel adli tabipe 
vermekte fayda vardır. 
-Yerel hastaneler, kayıp kişinin tıbbi sorunlarla oraya nakledilmesi durumunda bilgi sahibi 
olabilirler. 
 
 
DİKKAT OLUN!!! : 



 
SIKLIKLA insanlar bu tür durumları kötüye kullanır ve bazen kayıp kişiyi görmüş veya nerede 
olduğunu biliyormuş gibi davranarak aile üyeleriyle iletişime geçerler. Bu umutsuz durumda 
aile üyelerinden para almanın bir yoludur. 
Lütfen bu tarz durumlarda kontrollü ve çok dikkatli olun.  
 
BAŞKA NE YAPABİLİRSİNİZ: 
 
YUNAN OMBUDSMAN'ına şikayette bulunabilirsiniz 
https://www.synigoros.gr/en?i=stp.en.home  
 
Ve ayrıca, Yunan makamlarının aile üyelerinizi bilgilendirmek, desteklemek, aramak ve teşhis 
etmek için kullandıkları prosedürler hakkında şikayette bulunmak istemeniz durumunda 
diğer yerel makamlara da şikayette bulunabilirsiniz. 
 
Karşılaştığınız sorunları not edin, Örneğin: 
 
• Yetkililer tarafından bilgilendirilmemek. 
• Yerel makamlardan sosyal destek alamamak. 
• Çeviri desteği sağlanmaması. 
• Protokol numarası sağlanmaması. 
• Kızıl haç tarafından bilgilendirilmemek. 
 
Aile bireyleri veya dayanışmacı kişiler/gruplar, elektronik numara alan bir makbuz 
(SYSTIMENI EPISTOLI olarak adlandırılır) ile resmi bir mektup gönderebilir. 
 
Mektubun şu adreslere gönderilmesi gerekiyor: 
 
1. En yakın hastanenin Adli tabibi (Latrodikasti) 
 
2. En yakın kasabanın Mezarlığı (Nekrotafio) 
 
3. Kızıl Haç 
Benzer şikayetlerle ve müdahale etme talebiyle Yunan Ombudsman'ına da mektubu 
gönderebilirsiniz. 
Mektubunuza her zaman, bilgilendirilmek için ulaşılabilecek bir kişinin telefon numarasını ve 
adını yazınız. 
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