Oturuma katılmam gerekir mi?
Başvurulara ilişkin karar bir oturum
aracılığıyla ya da eğer isterseniz,
gıyabınızda verilebilir. Bununla
beraber, her başvuru, başvuru
sahibinin gıyabında karar alınmasına
uygun olmayabilir. Bazı durumlarda,
bir oturum düzenlenmesi gerekebilir.
Gerektiğinde, oturum için istek
üzerine tercüman sağlanabilir.
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.

Ayrıntılı bilgi ve
yardım için lütfen
bölgenizdeki
Mahkemeye
başvurunuz.

Suç
Mağdurlarına
Yardım Hakem
Mahkemesi

Web Sitesi Adresi:
www.vocat.vic.gov.au

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.
Suç mağdurları için varolan diğer
servisler nelerdir?
1300 659 419 numaradan Suç
Mağdurları Destek Kuruluşu’nu
(Victims Support Agency) aramanız
gerekir. Kuruluş suç mağdurlarına
yönelik bir dizi servis ve yardım
sağlamaktadır.

Suç Mağdurlarına
Yardım Hakem
Mahkemesi
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Başvuru Sahipleri
Secondary Victim Applicants
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İkinci Derecede Suç Mağduru
olarak kimler başvuruda
bulunabilir?
• Olay yerinde bulunan ve olaya
tanık olmanın doğrudan sonucu
olarak yaralanan kişi.
• Şiddet eyleminin farkına
varmasının doğrudan sonucu
olarak yaralanan/incinen ve
olayın meydana geldiği tarihte 18
yaşından küçük olan birinci
derecede mağdurun anne-babası
ya da vasisi olan kişi.
Nasıl başvuracağım?
Bunun için bölgenizdeki mahkemeden
alabileceğiniz ya da web sitesinden
(www.vocat.vic.gov.au)
indirebileceğiniz bir başvuru formunu
doldurmalısınız. Başvuru sahibinin
çocuk olması durumunda, başvuru
çocuğun adına bir akrabası ya da
uygun başka bir kişi tarafından
yapılabilir. Verilen herhangi bir
ödenek çocuk 18 yaşında oluncaya
kadar bir yedieminde tutulabilir.
Birden fazla başvuruda bulunabilir
miyim?
Hayır. Yardım almak için tek bir
şiddet olayı için başvuruda
bulunabilirsiniz.

Mahkemeye ne kadar süre içinde
başvuruda bulunmam gerekir?
Başvuru şiddet olayının
uygulanmasının ardından 2 yıl içinde
yapılmalıdır. Başvurunun bu süreden
sonra yapılması halinde, gecikmenin
ana hatlarıyla açıklandığı bir süre
uzatma talebi başvurusu yapılmalıdır.
Süre uzatma başvuru formunu
nereden alabilirim?
Yardım başvuru formunuz kayıt
edildiğinde Mahkeme size süre
uzatma formunu otomatik olarak
gönderecektir.
Ne kadar mali yardım alma hakkına
sahibim?
Aşağıda belirtilen durumların bir
kombinasyonu için 50 bin dolara
kadar mali yardım sağlanabilir:
• Danışmanlık masrafları
• Tıbbi masraflar
• Şiddet eyleminin gerçekleştiği
tarihten itibaren 2 yılı geçmeyen
bir süre için 20 bin dolara kadar
Gelir Kaybı
• Bazı özel durumlarda başvuru
sahibinin iyileşmesinde yardımcı
olması amacıyla yapılan
harcamalar

İyileşmemde yardımcı olmak
amacıyla yapılan harcamalar için
başvuruda bulunabilir miyim?
Evet. 18 yaşın altında ve bir şiddet
olayına tanık olmanız durumunda
iyileşmenizde yardımcı olacak uygun
miktardaki harcamalar için başvuruda
bulunabilirsiniz. Bazı özel durumlarda
18 yaşın altındaki birinci derecede suç
mağduru olan kişinin anne-baba ya da
vasisi hak sahibi olabilir.
Özel durumlar için kanıt
göstermem gerekir mi?
Mahkeme, dosyaya konulmak üzere
daha fazla bilgi ve belgeye ihtiyaç
duyulması halinde sizi yazılı olarak
bilgilendirecektir. Mahkemeden gelen
tüm yazışmaları dikkatli bir şekilde
okuyunuz ve ne istendiğinden emin
olmamanız durumunda yardım alınız.
Görgü tanığı iyileşmesinde yardımcı
olmak amacıyla yapılan harcamalar
için başvuruda bulunabilir mi?
Hayır. Bu konu yasa kapsamına
girmemektedir. Bu başvuruyu
yalnızca, yukarıda belirtilen
kategorilere giren kişiler yapabilir.
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.

