
KAYIP BIR KIŞI HAKKINDA 
BILDIRIMDE BULUNMA

TANIDIĞINIZ BIR KIMSENIN  
BULUNAMAMASI DURIUMUNDA,  

POLISTEN YARDIM ALMA

Bulamadığınız bir kimsenin güvenliğinden kaygı duymanız 
durumunda, ‘kayıp kişi hakkında bildirim’ olarak tanımlanan işlemle, 

yerel polisinize bu kişiye ilişkin bildirimde bulunabilirsiniz. 

KAYIP BIR KIMSEYI BILDIRMENIZ IÇIN 24 
SAAT BEKLEMENIZ GEREKMEZ. 

KAYIP BIR KIMSEYI DERHAL  
BILDIREBILIRSINIZ. 

POLIS NELER SÖYLEYEBILIR

Polis ‘şüphe oluşturmayan kayıp’ ya da ‘şüphe oluşturmayan 
ölüm’ gibi ifadeler kullanabilir. Bu ifadeler, aradığınız kişinin 
işlenmiş bir suça bağlı olarak kaybolmadığı anlamına gelebilir. 
Bir kişinin kaybolmasının nedeni, kayboluş sebebini açıklığa 
kavuşturan kanıtın bulunmasına kadar açıklık kazanmayabilir. 

SIZIN VICTORIA POLICE’INIZ

 Kayıp olarak aranan bir kişinin nerede olduğunu bilmeniz 
ya da kayıp bir kişiyle ilgili herhangi bir bilginizin bulunması 
durumunda, 1800 333 000 numaralı telefondan.

 Victoria Police ücretsiz toplum hizmeti sağlar.

 Victoria Police’i, günün 24 saati ve haftanın yedi günü 
yardım hizmeti sunar.

 Victoria polisi mavi üniformalı ya da sivil kıyafetlidir. 

 Toplum üyeleri herhangi bir olayı bildirmek ya da tavsiye ve 
bilgi almak için polis karakollarına gidebilir.

 Victoria Police, uygulanabilir olması durumunda 
tercüman sağlayabilir.

 Yerel polis karakollarının adres ve telefon numaraları  
www.police.vic.gov.au.

www.police.vic.gov.au



KIŞI NE ZAMAN KAYIP OLARAK 
NITELENDIRILIR?

AŞAĞIDA BELIRTILEN DURUMLARDA KIŞI KAYIP 
OLARAK NITELENDIRILIR: 

 kişi polise bildirilmiştir ve bulunduğu yer bilinmemektedir; ve

 bu kişinin güvenlik ve esenliği konusunda kaygı duyulmaktadır. 

KAYIP BIR KIMSE HAKKINDA BILDIRIM 
NASIL YAPILIR

Bir kimseyi kayıp olarak bildirmek için, yerel polis istasyonunuza gidin.

POLIS SIZE AŞAĞIDA BELIRTILEN HUSUSLARI 
SORACAKTIR: 

 Kayıp kişinin görünümü nasıldır? 

 Bu kişinin görünümünde olağandışı bir durum bulunmakta mıdır? 

 Kayıp kişinin yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafını 
sağlayabilir misiniz?

 Bu kişi en son nerde görülmüş ya da hakkında haber alınmıştır? 

 Kayıp kişinin sıkça ziyaret edebileceği yerler bulunmakta mıdır? 

 Bu kişinin herhangi bir sağlık sorunu ya da ilaç gereksinimi 
bulunmakta mıdır?

 Bu kişiye ilişkin akraba ve arkadaşlarının isim ve telefon 
numaraları nelerdir?

 Bu kişi İngilizce konuşabiliyor mu?

BILDIRIMDE BULUNMAK IÇIN 
YARDIMA GEREK DUYMAKTA 
MISINIZ?

Bu bildirim düzenlenirken, uygulanabilecek olması durumunda, 
sizinle aynı cinsiyette bir görevlinin bulunmasını isteyebilirsiniz. 

Polis, kayıp kişi hakkında iletişimini sürdürebilmek için adınızı ve 
adresinizi isteyecektir. 

İngilizce’nin konuştuğunuz dil olmaması durumunda, 
bildirimde bulunmanız sırasında polis size profesyonel bir 
telefon tercümanı sağlayabilir. Bu ücretsiz bir hizmettir. 
Telefonda sağlanan tercüman ayrıca polisin kullanabileceği belirli 
ifadeleri de anlamanızda size yardımcı olur. Belirlenmiş bir yere 
gelen (yüzyüze konuşmak üzere) profesyonel bir tercüman da 
sağlanabilir, ancak bu hizmet, polis, tercüman ve bildirimde 
bulunan kişi gibi, tüm taraflara uygun olan bir gün ve satin 
önceden saptanmasını gerektirir. 

BIR KIŞIYI KAYIP OLARAK BILDIRMENIZ IÇIN 24 SAAT BEKLEMENIZ GEREKMEZ. KAYIP BIR KIMSEYI DERHAL BILDIREBILIRSINIZ. 


