
   

Cenaze masrafları ödeniyor mu? 
Cenaze masrafları gözönünde 
bulundurulacaktır. Bu miktar mağdur 
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akrabalar için ayrılan fondan 
kesilecektir. Cenaze masrafları 
başvurusunda bulunmak için başvuru 
sahibinin Mahkemeye, masraf 
tutarıyla ilgili ayrıntıları yazması ve 
makbuzun/vergi faturasının bir 
kopyasını ilişikte göndermesi gerekir.
 

Mağdur akraba konumunda 
olmamam durumunda da cenaze 
masrafları için başvurabilir miyim?
Ölen kişinin (birinci derecede suç 
mağduru) makul miktarda yapılmış 
olan cenaze masraflarını üstlenen 
kişiye parasal yardım sağlanabilir.  
 

yardım için lütfen 
bölgenizdeki 
Mahkemeye 
başvurunuz. 

 
 
 
 

Web Sitesi Adresi: 

Kararda ölen kişinin 
davranışlarının etkisi olabilir mi? 
Evet. Mahkeme Üyesinin, kişinin, 
ölümüne neden olabilecek davranışta 
bulunduğu değerlendirmesini yapması 
durumunda, para miktarı azaltılabilir 
ya da başvuru reddedilebilir.  
 

Mahkemenin nihai kararından 
hoşnut olmamam durumunda ne 
olur? 
Bu durumda, kararın gözden 
geçirilmesi için Victoria Kamu ve 
İdari Hakem Mahkemesi’ne (Victorian
Civil and Administrative Tribunal - 
VCAT) itirazda bulunma hakkınız 
vardır. Başvuru Mahkemenin karar 
bildirimini aldıktan sonra 28 gün 
içinde yapılmalıdır. VCAT başvuruları
için bir ücret ödenmesi gerekir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen 9628 9755 
numaradan VCAT Genel Bölümü’nü 
(Genel List) arayınız.  

www.vocat.vic.gov.au
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Danışmanlık hizmeti alabilir 
miyim? 
Ölen kişinin (birinci derecede mağdur)
aile bireylerinde meydana gelen 
travma ve psikolojik rahatsızlıkların 
giderilmesinde yardımcı olması 
amacıyla Onaylı bir Danışmandan 
belli bir süre için danışmanlık hizmeti 
lınabilir. a

  
Danışmanlık hizmeti için nasıl 
başvurabilirim? 
Yardım başvuru formu, Practice 
Direction 9 of 2003 uyarınca sağlanan 
bir rapor eşliğinde doldurulmalıdır (bu 
formlar www.vocat.vic.gov.au web 
itesinden indirilebilir).  s

 
Suç Mağdurlarına Yardım Hakem 
Mahkemesi’ne başvuruda 
bulunmamam durumunda da 

?danışmanlık hizmeti alabilir miyim
Hayır. Danışmanlık talebinden önce 
bir başvuru yapılmalıdır.  
 
Bir avukata ihtiyacım var mı? 
Hayır. Yardım başvurusunu kendiniz 
yapabilir ya da bir avukat tarafından 
temsil edilebilirsiniz. Bölgenizdeki 
avukatların listesini Hukuk 
Enstitüsü’nden (Law Institute) 
alabilirsiniz. Telefon: 9607-9311. 
Başvurunuzun başarılı olması 
durumunda avukat masraflarınız 
karşılanacaktır. 
 
 

Mağdur akraba olarak kimler 
yardım başvurusunda bulunabilir?
 

Şiddet olayının meydana geldiği 
tarihte, bu eylemin doğrudan bir 
sonucu olarak ölen (birinci derecede 
mağdur) kişinin: 
• Yakın bir aile bireyi; ya da 
• Bu kişiye bakmakla yükümlü; ya da
• Bu kişiyle çok yakın kişisel ilişki 

içinde olan kişiler başvuruda 
bulunabilir.  

Ölüm olayının Victoria Eyaletinde 
gerçekleşmesi gerekir.  
 

Yakın aile bireyi kimdir? 
Bir şiddet olayında ölen (birinci 
derecede mağdur) kişinin yakın aile 
bireyi ile, ölen kişi ile, öldüğü tarihte 
gerçek kişisel ilişki içinde olan bir kişi 
tanımlanmaktadır. Bu kişi; 
• ölen kişinin eşi, anne-babası, vasisi 

ya da üvey anne veya babası; 
• ölen kişinin çocuğu ya da üvey 

çocuğu veya vasisi olduğu başka bir 
çocuk; 

• ölen kişinin erkek kardeşi, kız 
kardeşi ya da üvey kardeşleri 
olabilir. 

 

Ölen kişinin hala/teyze/dayı/amca 
ya da anneannesi/babaannesi 
olmam durumunda ne olur?  
Ölen kişi (birinci derecede mağdur) ile 
yakın ilişki içinde olmanız halinde 
başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak, 
ilişkinizin yakınlığının gerekçelerini 
başvurunuzda belirtmeniz 
önerilmektedir. Bunun fiziksel bir 
ilişki olması gerekmez.  
 

 

eye ne kadar süre içinde 
da bulunmam gerekir? 
 şiddet olayının 
masının ardından 2 yıl içinde 
lıdır. Başvurunun bu süreden 
pılması halinde, gecikmenin 
arıyla açıklandığı bir süre 
talebi başvurusu yapılmalıdır. 

atma başvuru formunu 
 alabilirim? 
başvuru formunuz kayıtlara 
de Mahkeme size, süre uzatma 
 otomatik olarak 
cektir.  

 akraba için ne kadar mali 
 yapılır ve nasıl dağıtılır? 
urumlarda toplam 100 bin 
şvuru sahipleri arasında 
aktadır. Her başvuru sahibinin 
ara miktarına Mahkeme 
rar verecektir. Her bir mağdur
lecek maksimum miktar 50 
rdır. 

a katılmam gerekir mi? 
lara ilişkin karar bir oturum 
yla ya da eğer isterseniz, 
zda verilebilir. Bununla 
 her başvuru, başvuru 
n gıyabında karar alınmasına, 
 birçok başvuru sahibinin 
urumunda uygun olmayabilir. 
durumlarda, bir mağdur 
onu olduğu gözönüne alınarak 
m düzenlenmesi gerekebilir. 
inde, oturum için istek 

tercüman sağlanabilir. 
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