
 

 

 

GRENF ELL  KULESI  Y ANG INININDA 
Y AKINL ARINI  K AYBEDEN L ER IC IN 

B ILG I  

35 yılı aşkın bir süredir INQUEST, gozaltinda olumlerde 
yada nasil oldugu tartismali olan olumlerde, magdur 
ailelerle, toplum orgutleriyle ve  avukatlarla calisiyor.  
Verdigimiz destek tamamen bagimsiz ve ucretsiz.   Bu 
nedenden dolayi, şu anda Grenfell Kulesi'ndeki yangın ile 
ilgili baslatilan degisik sorusturmalar hakkinda size 
tavsiyede bulunmak icin benzersiz bir konumdayiz. 
 
Amacimiz, devam etmekte olan hukuki süreçlerin 
sonunda hakikatlerin ortaya cikmasi,adaletin saglanmasi 
ve sorumlululardan hesap sormaktir. 
 
Bu broşür ailelerin ogrenmek istedigi acil sorulara cevap 
vermeyi amaclamaktadir. Haklarınızı korumak için en 
kisa surede yasal tavsiye almanizi ve avukatlarla iletisime 
gecmenizi oneriyororuz. Size avukat bulmak  konusunda 
yardimci olabilir ve INQUEST avukatlar grubundan 
avukat temin edebiliriz. Bunun icin ve daha fazla bilgi icin 
lutfen INQUEST ile kontak kurunuz: 
 

Tel: 020 7263 1111 
Email: inquest@inquest.org.uk 

Web: www.inquest.org.uk 
 
Eger telefonunuza  cevap alamazsaniz lutfen mesaj birakin. 
Sizi geri arariz.  

 
 

Daha ayrıntılı bilgiye INQUEST Handbook’dan 
ulasabilirsiniz.  Bu bizim hazirladigimiz bir bilgi 
kitapcigidir.   Bu kitabi internetden okumak isterseniz su 
adresi giriniz: bit.ly/InquestHandbook 
 

Cezai bir soruşturma olacak mı? 
Metropolital Polisi bu felaketin nasil meydana geldigi ile 
ilgile bir sorusturma baslatti.  Bu sorusturma bittiginde, 
dosya Kraliyet Savcilik Servisine gonderilecek ve onlar bu 
olaylarla ilgili herhangi bir kisinin yada kurulusun suç 
işlemiş olup olmadığina karar vericeklerdir.  
 

Polis, adam öldürme ile ilgili suclamayi goz onunde 
bulunduracak mi?  
Goz onunde tutulacak suclar – gross negligence 
manslaugher or corporate manslaugther ( buyuk capli 
ihmal sonucu adam oldurme yada kurumsal ihmal 
sonucunda adam oldurmeyi  içerecektir. Eger polis yada 
Savcilik yeterli delil oldugunu düşünürse, o zaman 
mahkemeye gidilecektir.  Eger yeterli delil olmadığını 
düşünürlerse, mağdurların bu kararı inceleme hakları 
vardir.  
 

Halka acik bir kamuoyu soruşturması olacak mı? 
Hükümet tam bir kamuoyu soruşturması başlattığını 
açıkladı. Mağdurlar ve kurtulanların, bu sorusturmada 
istedikleri derecede yer alabilmeleri ve sorusturmanin  
sartlarini sekillendirebilmeleri icin avukat isterlerse 
bunun icin yasal yardim fonuna basvurma haklari vardir. 
 

Soruşturma masasi , yemin altinda verilen ifadeleri 
dinleyecek ve  sorusturmaya katilanlar bu ifadeler 
uzerine soru sorabileceklerdir.  Bu tur soructurmalarda, 
ara kararlar da cikabilecegi icin, ayni yapi problemleri  
iceren bloklarda yasayan apartman sakinlerinin 
guvenligini saglamanin en hizli yolu bu kamuoyu 
arastirmasinin gerceklesmesidir. 
 

Bu sorusturma da rol oynamak isteyenler "ana 
katilimcilar" olmak için başvuruda bulunabilirler. Buna, 

olaylardan dogrudan dogruya etkilenmis kisiler ve bu 
konu ile ilgili onemli sorumluluklari olan kisiler dahildir. 
  
Ana katilimcilar, soruşturma şahitlerine soru sormak, 
acilis ve kapanis konusmasi yapmak ve kapanis 
raporunun bir kopyasini almak icin basvuruda 
bulunabilirler.  
 

Soruşturma bağımsız olacak mı? 
Umudumuz bu felaketden etkilenmis kisilerin , bagimsiz, 
cesur ve iyi arastiran avukatlar kullanarak bu 
sorusturmanin hem magdurlarin hem kurtulanlarin 
sorularina durust cevaplar vermesini saglamalari ve 
sorusturmanin sonucunda gerceklerin ortaya cikmasi ve 
elestirel sonuslara varilmasidir.   
 

Ne kadar erken yasal temsilcilik ayarlarsaniz, sesinizi 
duyurma sansiniz o kadar yuksel olur. 
 

Bizim bir kurulus olarak halka acik kamuoyu 
arastirmasini destekleyen ifademizi okumak isterseniz 
asagidaki internet adresine bakiniz: 
bit.ly/GrenfellInquiry 
 

Bilirkisi soruşturmasi (inquest) nedir? 
Bilirkisi soruşturmasi, bir kişinin kim olduğunu ve 
nerede, ne zaman öldüğünü tespit etmek için, gerçekleri 
ortaya koymak uzere yapilan bir sorusturmadir. Bu, bilir 
kisinin (Koroner) başkanlığında yapilan bazen ise juri  
gerektiren bir yasal prosedürdür. 
 

Bu davadaki Koroner  Inner West London Coroner's 
Court'dan, Dr Fiona Wilcox'tur.Koroner’in bir baska 
gorevi benzer sekillerde olabilecek olumlerin onlenmesi 
icin onerilerde bulunmaktir.  Durusmalar halka aciktir ve 
aileler avukat temin edebilirler.   
 

Soruşturma ne zaman gerçekleşecek? 
Ceset ele gecirilip kimlik tespit edilir edilmez Koroner 
sorusturmayi açar. Bu, normal olarak, açık bir 
mahkemede, olen kisinin adı, yaşı ve  ölüm nedeninin 
çok kısa ayrıntılarının okunduğu kısa bir duruşmayı içerir. 
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Aynı anda birden fazla soruşturma açılabilir. Daha sonra 
Koroner, cezai soruşturma ve kamu soruşturmasının 
yapılması için yapılan soruşturmayı erteleyecektir.  
Koronerin bilir kisi sorusturmasi butun diger kamu ve 
cezai sorusturmalar bittikten sonra devam edebilir.  
 

Cezai soruşturması ve kamu soruşturma 
tamamlandıktan sonra, Koroner soruşturmaların gerekli 
olup olmadığina karar verecektir. 
 
 

Kayip bir kişiyi nasıl rapor edebilirim  
Kayip islemleri icin  Metropolitan Police casualty bureau 
(Metropolitan Polisi Kaza Burosu) ile ilesime gecmeniz 
gerekiyor. Bunu  Westway Sports Centre’a  giderek ya da   
0800 0961 233 numaralı telefonu arayarak 
yapabilirsiniz.. 
 

Eger daha once birini kayip olarak bildirip daha sonra 
kendisini/kendilerini bulduysaniz bunu da kayip 
burosuna bildirmeniz onemlidir.  
 

Grenfell Kulesi'nde hayatini kaybedenlerlerle ilgili butun 
bilgiler Koroner’e  yollanacaktir.  Kimlik tespiti yapilan 
kisilerin, yakin ailerleriyle, aile irtibat gorevlileri iletisime 
gececektir.   Kayıp bir kişiyi bildirdikten sonra henuz 
herhangi bir bilgi alamadiysaniz bu kimlik tespit etme ve 
tanimlama konusundaki zorluklardan dolayi olabilir.   
Bunun, her geçen günle birlikte, ailerler icin ne kadar zor 
oldugununun farkindayiz.  INQUEST su anda Koronerle 
ve kaza burosuyla iletisimdedir ve bu konuda size 
yardimci olabilir.   
 
 

Akrabamın bedeni için kim sorumludur? 
Ceset uzerinde adli sorusturmalar yapilirken, ceset 
Koroner’in kontroli altindadir ve defin izni olmadan 
cenaze gerceklesemez.  
 

Defin izni ve otopsi (post mortem) hakkinda sorulariniz 
icin lutfen Koroner’in ofisindeki gorevlilerle irtibata 
geciniz:.  Tel: 020 7802 4750,  ancak su anda butun 
sorulariniz icin Kaza burosuna basvurmanizi oneriliyor. 

Otopsinin yapilmasini durdurabilir miyim? 
Otopsi incelemesi genellikle cok hizli bir şekilde yapılır. 
Eger otopsinin gerceklesmesi  konusunda  itiraziniz 
varsa, alternatiflerin degerlendirilmesi icin, bunu en 
yakin zamanda  Koroner’in ofisindeki yetkililere 
bildiriniz. Eğer koroner otopsiye gerek olmadigini 
dusunurse, cesedi aileye teslim edebilir.  
 

Cesedi görebilir miyim? 
Genellikle, evet ve bunun icin Koroner’in ofisindeki 
yetkililerle iletisime gecmelisiniz.  Bazı durumlarda, 
örneğin ağır yaralanmaların olduğu durumlarda, koroner 
ailenin cesedi görmemesi gerektiğini veya cesedin 
görme şeklinin kısıtlanmasınin gerektiğini öne sürebilir 
(örneğin cam panelin arkasından). Bu tavsiyeye uyup 
uymamak size baglidir.   Akrabanızın vücudunu 
görmenizin engellendiğini düşünüyorsanız bu konuda 
avukata danisabilir yada yasal destek alabilirsiniz.  
 

Cesedin kimligini kim belirler? 
Ceset kimlik tespiti icin bir aile üyesi veya yakın arkadaşın 
cesedi gormesi mumkun olabilir.  Ama bunun mumkun 
olmadigi  durumlarda, parmak izi veya diş kayıtları veya 
DNA örnekleri ile ceset kimlik tespiti yapilmaya 
calisilacaktir.  
 

Koroner bu olumle ilgili farkli kulturel ve dini 
gelenekleri ve fikirleri goz onunde bulundurur mu? 
Olumle ve cenaze ile ilgili  kulturel ve dini fikirlerinizin 
goz onunde bulundurulmasini istiyorsaniz bunu en yakin 
zamanda bildirmenizi oneririz bu sekilde yasal sinirlar 
icerisinde size yardimci olabilirler.  
 

Cenaze düzenlemelerini ne zaman yapabilirim? 
Cenaze töreni, Koroner defin izni vermedigi surece 
gerceklesemez ama bu arada cenaze islerinde size  
yardimci olacak cenaze servisiyle baglantiya  gecmenizi 
tavsiye ederiz.  Onlar size cenazenin nasil yapilacagi ile 
ilgili bilgiler verebilirler. Masrafların geri alabilmeniz 
mumkun olabilir bu yuzden lutfen  tüm makbuzlarınizi  
muhafaza ediniz. 

 

Cenaze düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgiyi şu 
adresten edinebilirsiniz: https://www.gov.uk/after-a-
death/arrange-the-funeral 
 
Ölüm belgesine ihtiyacım var mı? 
ölüm belgesi, doğum ve ölüm kayıtları ofisine yollanan 
yasal bir belgedir. Bu belgede,  ölen kişinin ayrıntıları ve 
ölüm nedeni kayit edilir. Koroner, ceset kimligi tespit 
edildikten sonra, cenaze islemleri icin  gecici bir belge 
hazirlayacaktir. Bu belgeyi banka hesabi kapatmak, 
yardim islemleri ve mirasla ilgili islemleriniz gibi idari 
eslemler icin kullanabilirsiniz.  
 
Ailemin ev ve diger konulardaki acil ihtiyaclari ile kim 
ilgilenecek?  
Bu konuda yardim saglamak icin bir cok kurulusun bir 
araya geldigini biliyoruz.   North Kensington Law Centre 
bu gelen yardim taleplerini size en dogru bilgi ve 
destegin saglanmasi icin, ev sorunlarinizla, immigration 
sorunlarinizla, yardim ve diger finansal problemlerinizle 
ilgini size destek verebilecek kisileri koordine ediyor.  
Lutfen North Kensington Law Centre’e başvurun: Unit 
15, Baseline Studios, Whitchurch Rd, London, W11 4AT.  
Tel:  020 8969 7473 www.nklc.co.uk 
 
Bundan sonra ne olacak? 
Kamu soruşturması ve sürmekte olan cezai 
soruşturmalarin sonuçlanmasi biraz zaman alacaktır. Bu 
süreçler üzüntü verici ve stresli olabilir. Bu konuda size 
destek verip tavsiyelerde bulunabiliriz. 
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